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Onderzoek naar het succes van Business Cases bij Atos Consulting 

Abstract 

Atos , 
Consulting 

This report is the result of a master thesis project, which is done at Atos Consulting B.V. in Utrecht, 
The Netherlands. The report shows the results from a research on the success factors of business cases 
that have been developed by Atos for their clients. Results from a survey with Atos' clients are 
presented and compared with current research. Finally, the report presents recommendations for 
improving the process of business case development and the extent to which project monitoring can be 
done. 

Keywords: Business Cases, Project Management, Financial Management, Innovation 
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Management summary 

Dit rapport is geschreven in het kader van de afronding van de studie Technische Bedrijfskunde aan de 
TU Eindhoven. Het beschrijft het afstudeerproject wat is uitgevoerd voor Atos Consulting, onderdeel 
van Atos Origin. Het afstudeerproject is afgerond injuni 2007. Het onderwerp van het afstudeerproject 
is het succes van businesscases, zoals die door Atos ontwikkeld zijn voor haar klanten. Door samen 
met de klanten de businesscase te evalueren, is een vergelijking gemaakt tussen plan en realisatie. 

De opdracht 

De opdracht is uitgevoerd voor het onderdeel New Business Planning. Een van de activiteiten van dit 
onderdeel is het opstellen van businesscases, de financiele paragraaf van een plan/project. Dit 
onderdeel heeft in de afgelopen jaren ruim honderd businesscases opgesteld voor haar klanten. 

De directe aanleiding voor deze opdracht is de constatering dat businesscases belangrijker worden. 
Wanneer een beslissing genomen moet worden over een investering of een besparing, wordt vrijwel 
altijd een businesscase opgesteld om inzicht te krijgen in de financiele mogelijkheden van een project. 
Dit toegenomen belang leidt ook tot een toegenomen interesse in het huidige product en de huidige 
werkwijze. Het vermoeden is nu gerezen dat het belangrijk is om businesscases en de implementatie 
daarvan, goed te monitoren. 

Dit heeft geleid tot de volgende, oorspronkelijke opdrachtomschrijving: 

"Onderzoek het succes van de businesscases zoals deze door Atos Consulting ontwikkeld zijn" 

De belangrijkste term in deze opdrachtomschrijving is succes. Enerzijds kan er van succes worden 
gesproken wanneer de businesscase een financieel succes is. Anderzijds kan succes ook verwijzen 
naar de juistheid en volledigheid van de elementen van de businesscase en de eenvoud waarmee het 
project gei"mplementeerd is. Beide aspecten komen in het onderzoek aan bod: het onderzoek moet 
aangeven wat de succesfactoren zijn voor het slagen van de businesscase en een inventarisatie geven 
van inteme en exteme invloedsfactoren. 

Een nadere analyse van de opdracht in haar context heeft geleid tot het definieren van een drietal 
onderzoeksvragen: 

Wat is de voorspellende waarde van een businesscase? 
Is het succes of falen toe te schrijven aan de businesscase? 
Worden businesscases gevolgd en ge-update? 

Deze driedeling zorgt er voor dat het succes van businesscases dus van meerdere kanten belicht wordt 
en het feitelijke resultaat, de invloed van afzonderlijke elementen op het resultaat en het belang van 
monitoring behandeld worden. 

Het onderzoek 

Om de onderzoeksvragen gestructureerd te onderzoeken is een onderzoeksmodel opgesteld. Daarin 
staat het project in drie fasen beschreven,van input (kennis en informatie over het project),naar proces 
(van probleemdefinitie naar werkwijze/gegevensverzameling) en tenslotte leidend tot outputs: de 
uitkomsten van de interviews met klanten en de conclusies en aanbevelingen die hieruit volgen. Het 
onderzoeksmodel is weergegeven in Figuur I. 

- 5 -
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Input 

1. Kennis 

Figuur 1 Het gebruikte onderzoeksmodel 

Atos• 
Consulting 

De gegevensverzameling vind in dit onderzoek plaats middels een vragenlijst en interviews. Door 
interviews met klanten van Atos kan een evaluatie gemaakt worden van de businesscase en de 
realisatie daarvan. De vragenlijst behandelt een zestal proces en resultaatelementen, zoals te zien is in 
Figuur 2: Reikwijdte, beslissing, implementatie en monitoring hebben betrekking op bet proces, 
financieel en business succes hebben betrekkin o het resultaat. 

ll Ill 

Figuur 2 Schema vragenlijst 

De selectie van de klanten die betrokken werden bij het onderzoek is gedaan op basis van een aantal 
practische criteria: opzet, realisatie, besluit en aanwezigheid van betrokkenen. Met andere woorden: de 
vorm moet die van een businesscase zijn, het moet uitgevoerd en volledig afgerond zijn en de 
contactpersonen moet nog werkzaam zijn bij Atos en bij de klant. Van een grote lijst van ruim 100 
businesscases, heeft dit onderzoek van 14 de businesscase en de realisatie kunnen evalueren. 

De uitkomsten van deze interviews zijn geanalyseerd en op basis hiervan zijn conclusies getrokken, 
rekening houdend met de steekproef. 

Resultaten van de literatuur 

De businesscase lijkt een product van de praktijk te zijn, omdat er weinig over het specifieke 
onderwerp geschreven is. Een standaardwerk over businesscases (21] stelt min of meer een zelfde 
aanpak voor als New Business Planning. Een verdere verkenning van de literatuur over businesscases 
beslaat twee vakgebieden: financieel management en project management. 
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Op het gebied van capital budgeting wordt een alternatieve methode gepresenteerd voor het bepalen 
van projectwaarde: de reele optiemethode. In de literatuur over het succes van projectmanagement 
wordt bediscussieerd hoe het beste het succes van businesscases gemeten kan worden en of de 
klassieke "ijzeren driehoek": kwaliteit, tijdigheid en kosten, het hele verhaal is, of dater extra maten 
zijn voor het bepalen van projectsucces. Ook bier wordt de tweedeling gemaakt tussen projectsucces 
en het succes van projectmanagement inspanningen. Goed projectmanagement kan bijdragen aan een 
goed project, maar het kan het falen ervan niet voorkomen. Ook wordt het succes van consulting 
projecten beschouwd. De opzet van projecten is er niet anders door, maar de consultant staat niet 
alleen voor de uitdaging om met de juiste oplossing ( dan wel businesscase) te komen, maar ook voor 
de uitdaging om de klant/het projectteam zo ver te krijgen om het project op de juiste manier te 
implementeren. 

Resultaten van de interviews. 

Allereerst geven de interviews feitelijke resultaten, gerangschikt volgens het schema van [[figuur]] 

Reikwijdte - De businesscase hadden de juiste reikwijdte, al bleken er in een aantal gevallen 
toch externe elementen (readiness van gehele organisatie/marktpartijen/timing van de 
financiering) te zijn die invloed hadden op de realisatie van het businessplan. 
Besluitvorming - Het algemene beeld dat ontstaat, is dat er een balans is tussen kwantitatieve 
en kwalitatieve overwegingen bij het besluit om een project uit te voeren of niet. De 
businesscase speelt hierbij dus een belangrijke, maar niet allesbepalende rol. 
Implementatie - Bij de implementatie zijn over het algemeen wel de stappen gevolgd die 
voorgesteld worden in de businesscase. Projecten worden over het algemeen volgens plan of 
enigszins Jangzamer voltooid dan gepland. 
Monitoring - Ten aanzien van het tussentijds vergelijken van de realisatie met het plan valt 
op dat bier een zeer grote spreiding is van helemaal wel tot helemaal niet. Redelijk vaak is er 
een reden om de plannen bij te sturen. Marktontwikkelingen, maar ook veranderende 
prioriteiten binnen de organisatie kunnen bier de oorzaak van zijn. Slechts in een deel van de 
gevallen leidt dit ook tot een aanpassing van de businesscase. 
Financiele doelstelling- Zes van de veertien businesscases zijn volledig gerealiseerd. 
lnvesteringen blijken in de regel niet veel af te wijken van de planning, omzetten kunnen wel 
redelijk afwijken van het geplande. De beoogde Netto Contante Waarde en Terugverdientijden 
worden in de regel wel gerealiseerd zonder grote afwijkingen. 
Business doelstelling - Harde doelstellingen worden in de regel wel gehaald, softere 
onderdelen als organisatieverandering, vinden Jangzamer plaats dan voorzien. Ook 
nevendoelen worden doorgaans volledig of ten dele gehaald. Het betreft bier dan het 
ontwikkelen van best practices of het realiseren van een omslag in het denken. 

Een nadere analyse van deze uitkomsten bracht een aantal procesvragen naar voren waarvan vermoed 
werd dat ze een invloed hadden op het resultaat. Deze vragen zijn die met betrekking tot: 

Voltooiing - De businesscases die inmiddels voltooid zijn hebben ook voor het grootste deel 
de hoofddoelen behaald 
Inschatting elem en ten - De businesscases die realistisch of iets te optimistisch ingeschat zijn, 
laten ook een kleinere afwijking in de voorspelde Netto Contante Waarde zien . 
Besluitvorming - Businesscases waarbij op puur kwalitatieve of puur kwantitatieve gronden 
besloten is om tot uitvoering over te gaan, hebben geleid tot een gedeeltelijke realisatie. Daar 
waar met beide aspecten rekening is gehouden, heeft dit in de meeste gevallen wel geleid tot 
een volledige realisatie. 
Implementatie (stappen)- Wanneer een project ge1mplementeerd wordt volgens de in de 
businesscase voorgestelde stappen, wordt de voorgestelde Netto Contante Waarde ook 
gehaald. Ten aanzien van het behalen van de hoofddoelen en de terugverdientijd is een zelfde 
beeld te zien. De resultaten geven geen duidelijke relatie tussen de juiste implementatie en het 
behalen van nevendoelen. 
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Implementatie (tijd) - Een tijdige of iets langzamere implementatie leidt doorgaans tot het 
halen van de geplande Netto Contante Waarde. Projecten die veel langzamer gerealiseerd zijn 
kennen wel een grotere afwijking in de NCW. 
Monitoring- Er lijkt geen relatie te zijn tussen de mate van monitoren en het behalen van de 
hoofddoelen. Het lijkt er op dat men de hoofddoelen niet uit het oog verliest, ook als de 
realisatie tussentijds niet wordt vergeleken met de businesscase. Projecten waarvan de 
realisatie wel periodiek vergeleken is met de businesscase kennen doorgaans een kleine of 
geen afwijking in de Netto Contante Waarde. Van de projecten die niet gemonitord zijn 
hebben er 2 een grotere afwijking, maar hebben de 2 anderen hooguit een kleine afwijking in 
deNCW. 

Conclusies en aanbevelingen 

Het onderzoek besluit met het beantwoorden van de onderzoeksvragen. De globale conclusie is dat de 
businesscase een redelijke voorspellende waarde heeft. De realisatie komt globaal overeen met het 
plan. Een realistische inschatting van de businesscase lijkt in de regel ook te leiden tot een realisatie 
van de beoogde Netto Contante Waarde. Ten aanzien van het element monitoring zijn twee zaken op 
te merken: 

Er lijkt geen relatie te zijn tussen een goede monitoring en het behalen van hoofddoelen. 
Het realiseren van de beoogde Netto Contante Waarde lijkt wel gebaat te zijn bij monitoring, 
zodat tijd, kwaliteit en kosten gerealiseerd kunnen worden. 

Er is redelijk vaak aanleiding tot het bijsturen van een project, maar slechts in een enkel geval vind 
daadwerkelijk aanpassing van de businesscase plaats. 

De aanbevelingen zijn gericht op de inhoud van de businesscase en de rol die Atos zou kunnen spelen 
bij de implementatie. 

Wanneer de realisatie anders blijkt te zijn dan beoogt is met de businesscase is aanpassing van 
de businesscase lastig. De businesscase zou zo aangepast kunnen worden dat het eenvoudiger 
is om afwijkingen inde realisatie in de businesscase in te passen om zo zicht te houden op de 
belangrijkste indicatoren. 
Atos Consulting zou ook kunnen overwegen om de monitoring zelf te ondersteunen, door 
bijvoorbeeld het doen van een voortgangs audit. Voor Atos houdt dit ook de strategische 
keuze in om verder in een project/businessplan aanwezig te zijn. 

Dit onderzoek is een begin, maar wanneer op deze werkwijze voortgeborduurd wordt kan een beter 
beeld verkregen worden van het belang van procesfactoren op het resultaat van businesscases. 
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Introductie 

Onderzoek naar het succes van Business Cases bij Atos Consulting Atos• 
Consulting 

Dit verslag beschrijft een onderzoek naar het succes van businesscases. Bedrijven die nieuwe 
projecten willen initieren, investeringen willen doen, of nieuwe producten of markten willen 
ontwikkelen, maken doorgaans een businessplan, waarin het doe! van het plan beschreven wordt en de 
weg die afgelegd moet worden die leidt naar het doe!. Een belangrijk onderdeel van een businessplan 
is de businesscase. De businesscase is de financiele paragraaf en geeft een overzicht van de 
kasstromen (kosten en opbrengsten) die het plan met zich meebrengt. Aan de hand van de 
businesscase kan een inschatting gemaakt worden van de mate waarin een project geld opbrengt. 

Atos Consulting, onderdeel van IT dienstverlener Atos Origin ontwikkelt businessplannen en 
businesscases. Dit onderzoek is uitgevoerd voor de afdeling New Business Planning (NBP). NBP 
heeft in de afgelopen jaren ruim honderd businesscases ontwikkeld voor en met haar klanten. Nu is 
NBP intensief betrokken bij de totstandkoming van de businesscase en soms ook het businessplan. Bij 
de uitvoering van het plan is NBP echter niet meer betrokken. Dit brengt met zich mee <lat NBP geen 
zicht heeft op de realisatie van de plannen waarvoor de businesscase is opgesteld. 

Dit is de directe aanleiding voor het onderzoek. Door terug te gaan naar de bedrijven waarvoor de 
businesscases opgesteld zijn wordt een beeld gevormd van de realisatie en kan een vergelijking 
worden gemaakt met het oorspronkelijke plan: de businesscase. 

Dit onderzoek beschouwt de businesscases van veertien plannen/projecten, die volgens min of meer 
dezelfde werkwijze opgesteld zijn en ook tot uitvoer gebracht zijn. De essentiele vraag hierbij is wat 
het succes van de afzonderlijke businesscases geweest is: zowel ten aanzien van het financiele succes 
als ten aanzien van de mate waarin de businesscase overeenkomt met de realisatie van de verschillende 
proceselementen. 

Hiertoe worden de feitelijke uitkomsten bekeken, maar wordt ook het verband tussen individuele 
proceselementen en resultaat geanalyseerd. Tevens wordt een onderscheid gemaakt in verschillende 
categorieen businesscases. Door de grootte van de steekproef is het moeilijk om harde conclusies te 
trekken uit de onderzoeksgegevens. Het onderzoek is daarom ook vooral een verkenning om inzicht te 
krijgen in de waarde van deze onderzoeksgegevens en een aanzet om, met dezelfde werkwijze, nader 
onderzoek te doen naar het succes van businesscases. 

Eindhoven,Juni2007 

Sjoerd Dobken 
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Onderzoek naar het succes van Business Cases bij Atos Consulting 

1 Algemene bedrijfsbeschrijving 

1.1 Inleiding 

Atos* 
Consulting 

Dit eerste hoofdstuk start met een beschrijving van het bedrijf Atos Origin en het organisatieonderdeel 
Atos Consulting. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de plaats van New Business 
Planning in de organisatie, het onderdeel van de organisatie waar de opdracht is uitgevoerd. Het 
hoofdstuk sluit af met een beschrijving van de werkzaamheden binnen New Business Planning. Nota 
bene: wanneer in het vervolg alleen Atos geschreven wordt, wordt hiermee Atos Consulting bedoeld. 

1.2 Atos Origin 
Atos Origin is een IT-dienstverlener. De activiteiten van het bedrijf kunnen ingedeeld worden in een 
drietal categorieen: consulting, systeemintegratie en managed operations. Atos Origin realiseert 
jaarlijks een omzet van ruim 5 miljard euro (2004) in veertig landen met een werknemersaantal van 
meer dan 46.000, van wie ruim 9.000 in Nederland, waar Atos Origin marktleider is. 

1.2.1 Atos Consulting 
Atos Consulting richt zich op business- en IT-consultancy. De grootste vestigingen van Atos 
Consulting bevinden zich in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Spanje. In Nederland 
zijn ruim 950 consultants werkzaam, internationaal telt Atos Consulting ruim 2500 business- en IT 
consultants. 

Het Consulting-onderdeel is ontstaan uit de internationale integratie van de consultants van KPMG 
Consulting, de SEMA Groep en Atos Origin, volgend op de acquisitie door Atos Origin van KPMG 
Consulting in 2002 en van de SEMA Groep in 2003. KPMG Consulting vindt haar oorsprong als 
zelfstandig onderdeel binnen de accountancy organisatie KPMG. 

Atos consulting is georganiseerd tangs twee dimensies: De verschillende organisaties vallen zowel 
onder een marktgroep als onder een functionele entiteit. Er zijn binnen Atos Consulting drie 
marktgroepen: 

Financial Services (Financiele dienstverlening, banken en verzekeraars) 
Public Services (Overheid en semi-overheidsinstanties) 
Industry, Trade & Communications (Private ondernemingen: industrie, handel en 
communicatie ). 

Daarnaast zijn er acht functionele specialisaties, de adviesgroepen: 
World Class Finance 
World Class Human Resources 
World Class Customer Management 
World Class IT 
Business ERP Solutions 
World Class Business Operations 
Business Process Services 
Project- en Programmamanagement 

Het onderzoek is uitgevoerd voor het onderdeel New Business Planning (NBP). NBP maakt dee) uit 
van de marktgroep Industry, Trade & Communications en de adviesgroep World Class Finance (zie 
Figuur 1-1 ). De activiteiten van New Business Planning zijn tweeledig: Enerzijds het adviseren en 
ontwikkelen van businessplannen voor nieuwe producten, markten, acquisities en (groei/harvest) 
strategieen aan de hand van de NBP methode, waarbij het hele proces van ideevorming tot 
waarderealisatie beschouwd wordt. Anderzijds is er Financial Modelling, het ontwikkelen van 
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gedegen financiele modellen en businesscases om managementbeslissingen te ondersteunen. De 
nadruk bij <lit onderzoek ligt op Financial Modelling en de businesscase, het product daarvan. 

Figuur 1-1 Organigram Atos Consulting en de positie van NBP daarin 

1.3 Bedrijfsproces/werkwijze 
Het centrale thema van dit onderzoek is de businesscase, zoals Atos deze ontwikkelt voor haar klanten. 
Deze paragraaf geeft een beschrijving van wat een businesscase precies is en de redenen om er een te 
maken. Ook wordt een korte beschrijving gegeven van verschillende soorten businesscases. Hierna 
volgt een beschrijving van de werkwijze om tot een businesscase te komen, als onderdeel van de New 
Business Planning methode. 

1.3.1 Definitie businesscase 
Alvorens het proces van de businesscase uit te werken is het belangrijk om de definitie helder te 
hebben. De definitie die Atos Consulting hanteert is: 

Een businesscase is het instrument voor het ondersteunen van het management in het nemen en het 
monitoren van de beslissing over een belangrijke verandering. 

Eenvoudig gezegd is de businesscase de becijfering van plannen of beslissingen. De businesscase is 
dan de financiele paragraaf van een business plan, de kwantitatieve onderbouwing ervan. Volgens de 
standaardmethode PRINCE2 [4] kent een businesscase een achttal onderdelen: 

1. Aanleiding voor het initiatief 
2. Gemaakte keuze 
3. Verwachte in- en uitgaande geldstromen 
4. Benodigde investering 
5. Financiele haalbaarheid 
6. Inschatting van de risico's 
7. Evaluatie 
8. Conclusie 
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De kem van de businesscase is dat van een bepaald initiatief een inschatting gemaakt wordt van het 
financiele succes ervan, door op een gestructureerde wijze de baten en lasten over de tijd in te 
schatten. Er zijn een aantal redenen/situaties om een businesscase te maken. 
Atos identificeert een vijftal mogelijke redenen: 

De business vraagt om projecten die bedrijfseconomisch verantwoord zijn 
Met een businesscase kunnen projecten beter geselecteerd worden 
Met de businesscase kunnen concrete doe/en geformuleerd worden 
Een businesscase draagt bij aan een goede planning van het project 
Met behulp van de businesscase kunnen projecten goed gemonitord worden. 

Deze redenen maken eigenlijk dat een businesscase een min of meer verplichte exercitie is geworden 
bij het doen van investeringen/projecten. Met name de laatste reden zal uitgebreid aan bod komen in 
dit onderzoek. 

1.3.2 Typen businesscases 
In principe is elke businesscase anders. Zo is de ene case groter, verstrekkender of noodzakelijker dan 
de andere. Noodzaak en invloed van de businesscase komen naar voren in een door de Belastingdienst 
ontwikketde typologie. Hierin worden vier soorten businesscases onderscheiden: high potential voor 
strategische businesscases zonder noodzaak om direct uitgevoerd te worden en strategische die wet 
een hoge noodzaak hebben. Ten aanzien van de tactische businesscases zijn er 
onderhoudsbusinesscases zonder directe noodzaak versus bedrijfskritische businesscases: niet 
strategisch (maar tactisch), maar wet van hoge noodzaak voor het goed functioneren van het bedrijf. 
De typologie is weergegeven in Figuur 1-2. 

Levert in de 
toekomst 
strategisch 
voordeel op 

Strategisch 

lnvloed 

Operationeel 

Levert 
efficiency 
voordeel op 

Laag 

Bedrijfskritisch 

Noodzaak Hoog 

Levert nu 
strategisch 
voordeel op 

Nadruk op baten 

Nadruk op kosten 

Absoluut nodig 
omte 
overleven 

Figuur 1-2 Typologie Businesscases aan de hand van noodzaak en invloed (Bron: Belastingdienst) 

1.3.3 Werkwijze 
Om tot een gedegen businesscase te komen heeft Atos Consulting in de afgetopen jaren een 
standaardaanpak ontwikketd voor het opstellen van businessplannen en businesscases. Deze 
werkwijze staat beschreven in het boek New Business Planning [l] van Brockhoff, Emanuels en 
Verweij. Een schematische weergave van een businesscase is weergegeven in Figuur 1-3 . De 
businesscase vergetijkt de geldstromen voor de situatie waarin alles blijft zoals het is (As is) met de 
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situatie waarin besloten wordt om een project uit te voeren (To be). Het verschil tussen beide 
scenario's is de Gap. 

Jaarlijkse 
kasstromen zonder 

L'~::~~; ,, ~ 

I lnvesteringen nodig I 
i om huidige business j 
· draaiende te houden • 

Voorbeeld: lnvestering en uitgavenjaar 1. 4 

EURO 

I
! .... ~"'-" mroeeu9ven . .,,... ..... 

..__ ....._ - - --ti> 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

Figuur 1-3 Schematische weergave businesscase 

lnvesteringen nodig 
om project uit te 

voeren 

De schematische weergave uit Figuur 1-3 is het uitgangspunt voor de businesscase. Dit is verder 
uitgewerkt in de Atos Consulting businesscase methode (zie Figuur 1-4). Het businesscaseproces is 
hier uitgewerkt naar zes stappen: Basisprincipes, As-is-situatie, To-be-situatie, Transitie (investering), 
Gap en tenslotte besluitvorming. Per stap worden de deliverables gedefinieerd. 

~ A.s Is 
s1tu:ib1? 

·Wat Is de doelstelling• Watzijn de volumes, • Watzijn de volumes,· Wat moeten we 
en scope van de opbrengsten, kosten opbrengsten, kosten wanneer investeren 
verandering? en middelen als er en middelen als er om de verandering 

• Wat is het nu!- geen veranderlng Is? we! een veranderlng ult te voeren? 
scenario? Is? • Welke lnvesterlng 

• Wat zijn de effecten • Wat zijn de past blJ welk 
van de verandering? verschlllende alternatlef? 

• Wat is de structuur alternatieven? • Wat moeten we 
van het financieel investeren als de 
model en de verandering nlet 
rapportage? wordt uitgevoerd? 

a a a a 
Businesscase 
specificatie. 

concept 
financieel model 

lnzicht in As Is 
kosten. 

opbrengsten en 
win st 

---·5f 

a a 

Besparings
potentieel, 

winstpotentieel 

lnvesterings
opties 

Businesscase 
proces 

a a 

Figuur 1-4 Uitwerk.ing Businesscase proces 

• Hebben we een 
poslt1eve 
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TVT I ROI, 

scenario 
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• Hoe gaan we de 

businesscase 
monitoren? 

a 
Busi n es scase 

document. 
beslissing 
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Bij deze werkwijze wordt gebruik gemaakt van een aantal technieken. Deze zijn weergegeven in 
Figuur 1-5. De figuur toont New Business Planning als de methode die aan de basis staat voor de 
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businesscase. Om tot een zo volledig en juist mogelijke businesscase gekomen wordt een aantal 
technieken gebruikt: 

Method en 

Technieken 

Figuur 1-5 Businesscase Technieken 

Rapid Activity Based Costing. Een methode om de geldstromen in kaart te brengen en op een 
snelle manier toe te wijzen aan de onderdelen waar de geldstromen vandaan komen. 
(Brown Paper) Process Mapping & Improvement (BPPM). Bij BPPM worden schematisch de 
verschillende processtappen genoteerd (op een groot stuk papier aan de muur) en wordt samen 
met de klant bepaald waar knelpunten in het proces zitten om vervolgens te bepalen of er met 
een andere werkwijze besparingen gedaan kunnen worden. Zo ontstaat een overzicht van 
verbetermogelijkheden in het proces. 
Financial Modelling- Wanneer de onderdelen van de businesscase in kaart gebracht zijn, kan 
het financiele model opgesteld worden. Dit wordt hieronder uitgewerkt 

1.3.4 Het financiele model 
Binnen New Business Planning is een methodiek ontwikkeld om financiele modellen op te stellen. 
Daarin zijn de stappen van het businesscase proces (ziel.3.3) verwerkt en is een duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen input, berekeningen en output. Met een management cockpit (Figuur 1-6) kan inzicht 
worden gegeven in de ontwikkeling van de belangrijkste output (NCW, terugverdientijd, 
investeringen), bij verschillende scenario' s (variaties van de input). Tevens kan aangegeven worden 
wat de invloed (gevoeligheid) is van de input-variabelen op de realisatie. Hiermee kan de klant een 
goed inzicht krijgen in de winst- of besparingsmogelijkheden van het project en van de belangrijkste 
elementen voor realisatie. 
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Figuur 1-6 Management Cockpit 

1.3.5 Eindresultaat 
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De resultaten van het project worden uiteindelijk aan de klant gepresenteerd. Deze eindpresentatie is 
samen met het financiele model de belangrijkste informatie voor het onderzoek. Hiermee is de aanpak 
en werkwijze beschreven. Het tweede hoofdstuk zal verder ingaan op de vraagstelling van het 
onderzoek. 
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2 Beschrijving opdracht 

2.1 Inleiding 
In dit tweede hoofdstuk zal een beschrijving gegeven worden van de opdracht. Allereerst zal de 
aanleiding voor het onderzoek naar voren komen, om vervolgens de oorspronkelijke opdracht te 
presenteren. Door middel van een nadere analyse wordt gewerkt naar een probleemdefinitie. Op basis 
hiervan wordt het doe! van het onderzoek bepaald en is de opdracht gedefinieerd. 

2.2 Aanleiding 
De directe aanleiding voor het onderzoek zit in de constatering dat het belang van businesscases 
toeneemt. Bij beslissingen over investeringen en besparingen wordt vrijwel altijd een businesscase 
opgesteld om inzicht te krijgen in de financiele mogelijkheden hiervan. In 1.3 .1 worden de 
belangrijkste functies van de businesscase genoemd. De businesscase moet besluitvorming versnellen 
en ondersteunen en inzicht geven in de kritieke onderdelen, mogelijke gevolgen en achterliggende 
aannames. 

Het toegenomen belang heeft de wens naar boven gebracht om meer inzicht te krijgen in het huidige 
product en de huidige werkwijze ten aanzien van businesscases. In de afgelopen jaren heeft Atos 
Consulting meer dan 100 businesscases opgesteld volgens de New Business Planning methode (1.3.3). 
Deze businesscases zijn gemaakt voor zeer diverse vraagstukken, voor zeer verschillende soorten 
bedrijven van uiteenlopende omvang. 

Wanneer de businesscase opgesteld is, kan begonnen worden met het realiseren van het businessplan. 
Atos Consulting is doorgaans niet zelf betrokken bij de realisatie van het project. De uitvoering van 
het project is iets wat het bedrijf zelf doet. Dit brengt met zich mee dat Atos ook geen inzicht heeft in 
het uiteindelijke succes van de businesscase. Door met de klanten nog eens terug te kijken op 
inmiddels voltooide projecten moet duidelijk worden wat het belang van de businesscase is voor het 
welslagen van het project. 

2.3 Opdracht 
Het vermoeden is nu gerezen dat wanneer de businesscase 1. goed uitgevoerd is en 2. de aannames en 
elementen overeenkomen met de werkelijke situatie, het belangrijk is om de businesscase te 
monitoren. 
De kernvragen hierbij zijn: 

Worden de juiste uitgaven gedaan binnen de gestelde termijnen? 
Worden besparingen volledig en tijdig gehaald? 
Komt de verwachting van de externe omgeving (marktontwikkelingen) overeen met de 
werkelijkheid? 

Wanneer er tijdens de implementatie wijzigingen optreden in de markt, kan dit aanleiding zijn om de 
businesscase aan te passen. Het monitoren geeft inzicht in de ontwikkeling van deze factoren . Atos 
Consulting wil graag zicht hebben op de verschillen in uitkomsten tussen bedrijven die het 
implementatieproces nauwgezet volgen en bedrijven die dit niet doen. 
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De wens om meer inzicht te krijgen in het belang van businesscases voor het succes van het 
uiteindelijke project/businessplan heeft zich vertaald in een oorspronkelijke opdrachtomschrijving: 

"Onderzoek het succes van de businesscases zoals deze door Atos Consulting ontwikkeld zijn " 

De kem van bovenstaande omschrijving zit in het woord succes. Succes is daarbij tweeledig: enerzijds 
is er een financieel succes, waarbij de hoofdvraag is of het project voldoende winstgevend is gebleken. 
Anderzijds zit het succes in de juistheid en volledigheid van de elementen van de businesscase en de 
eenvoud waarmee het project geimplementeerd is. 

Het onderzoek kijkt naar de uiteindelijke realisatie van de businesscase, waarbij een evaluatie gemaakt 
wordt van kwantitatieve en kwalitatieve elementen in de businesscase. Het onderzoek moet aangeven 
wat de succesfactoren zijn voor het slagen van de businesscase en een inventarisatie geven van inteme 
en exteme invloedsfactoren. 

2.4 Analyse 
Alvorens tot een uitgebreide uitwerking te komen van het onderzoek is het zaak om een verkenning te 
maken van de opdracht en de context waarbinnen deze uitgevoerd wordt. In het boek Het ontwerpen 
van een onderzoek van Verschuren en Doorewaard [2] wordt op een systematische wijze toegewerkt 
naar een onderzoeksopzet. De aanpak van oorspronkelijke opdracht naar een volledige 
onderzoeksopzet zal in dit en het volgende hoofdstuk naar voren komen. 

2.4.1 Orientatie 
Allereerst is er de orientatie van het onderzoek en de context daarvan. Het onderzoek levert een 
bijdrage aan de kennis binnen Atos Consulting en is daarom praktijkgericht. Het projectkader van het 
onderzoek is het businesscaseproces. Dit is de werkwijze die gevolgd wordt om te komen tot een 
businesscase, zoals beschreven in hoofdstuk 1. De onderdelen van deze werkwijze en het resultaat van 
de businesscase zijn onderwerp van onderzoek. 

2.4.2 Projectkader 
De volgende vraag is welke problemen er spelen binnen het projectkader. Het uitgangspunt bij dit 
onderzoek is echter niet zozeer dat er een probleem is, maar dat er een gebied is waar men nog geen 
inzicht in heeft, namelijk het resultaat van de businesscases. Dit is ook de aanleiding voor het 
onderzoek. Een businesscase wordt immers door Atos opgesteld, maar als deze voltooid is, is Atos niet 
meer betrokken bij de implementatie van het project. 

Door nog eens terug te kijken naar de businesscase moet duidelijk worden hoe de elementen van de 
businesscase gewaardeerd worden en hoe bepalend deze elementen zijn voor een succesvolle 
businesscase. 

Er is bier sprake een evaluatieonderzoek. Businesscases die in het verleden voor de klanten van Atos 
Consulting gemaakt zijn worden onderworpen aan een evaluatie met het doel om inzicht te krijgen in 
de mate waarin afzonderlijke onderdelen van invloed zijn op het resultaat. 

2.4.3 Raakvlakken met bedrijfskundige praktijk 
Dit onderzoek is uitgevoerd voor een consultingbedrijf. Bij het ontwikkelen van adviezen en 
oplossingen voor haar klanten komen verschillende elementen uit de bedrijfskunde naar voren, 
waaronder: 

Analyse en verbetering van bedrijfsprocessen 
Het behandelen van organisatievraagstukken 
Kostenbeheersing 
Proj ectmanagement. 
Innovatie 
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Het onderzoek houdt zich bezig met New Business Planning projecten en verbeterprojecten. De 
nadruk ligt hierbij op de businesscase, de financiele paragraaf van het project. Dit onderzoek maakt bet 
mogelijk om projecten bij verschillende bedrijven en in verschillende sectoren te evalueren, en geeft 
zo een beeld van de realisatie, bet verscbil tussen wat gepland is en wat gerealiseerd is en de oorzaken 
die daaraan ten grondslag liggen. 

Het onderzoek maakt ook duidelijk wat de rol van de businesscase is. De keuze om juist de 
businesscase te evalueren (en niet bet bele businessplan) brengt met zicb mee <lat er een kwalitatieve 
evaluatie gemaakt kan worden van bet financiele succes. 

2.5 Doelstelling 
Met bebulp van voorgaande constateringen is er nu voldoende informatie om te komen tot een 
doelstelling voor het onderzoek: 

Het doe I van bet onderzoek is inzicbt geven in het belang van proceselementen bij bet uitvoeren van 
een businesscase (inboud, besluit, implementatie en monitoring) op bet uiteindelijke succes ervan door 
een kwalitatieve evaluatie te doen van uitgevoerde businesscases. Dit inzicbt leidt ook tot 
aandachtspunten en voorstellen tot verbetering van de businesscase. 

In bet volgende hoofdstuk zal de biervoor geformuleerde probleemdefinitie uitgewerkt in 
onderzoeksvragen, waarbij stapsgewijs gekomen zal worden tot een aanpak van het onderzoek. 
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3 Aanpak en methodologie 

3.1 Inleiding 
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Het vorige hoofdstuk eindigt bij het formuleren van de doelstelling. Dit hoofdstuk werkt de aanpak 
verder uit om de doelstelling te behalen. Deze uitwerking vindt plaats in een aantal deelstappen. 

3.2 Methodologie 
De methodologie van Verschuuren en Doorewaard [2] werkt in een aantal stappen toe van doelstelling 
via onderzoeksmodel naar onderzoeksvragen. Eerst wordt in een aantal stappen een onderzoeksobject 
gedefinieerd en de onderzoeksoptiek vastgesteld. Vervolgens wordt een theoretisch kader geschapen 
bij het onderzoek, de relevante en noodzakelijke informatie om het onderzoek uit te voeren. De relatie 
tussen theorie, onderzoeksoptiek en het onderzoeksobject komt naar voren in het onderzoeksmodel. 
Uit <lit model kunnen vervolgens de hoofdvragen voor het onderzoek gesteld worden. 

Om tot een conceptueel model te komen rest nog een dee! begripsbepaling. Er vindt een afbakening 
plaats en het onderzoeksmodel wordt geoperationaliseerd naar een stappenplan voor 
gegevensverzameling en verwerking. 

3.2.1 Van doel naar conceptueel model 
Als het doe! van het onderzoek weergegeven moet worden in slechts twee woorden, zouden <lit 
succesfactoren en businesscases zijn. Het doe! is om de invloed van individuele factoren op het 
eindresultaat te bepalen. De individuele businesscases (en de realisatie daarvan) zijn het object van 
onderzoek. Er is hier sprake van een evaluatieonderzoek (zie 2.4.2) en hieruit volgt <lat de 
onderzoeksoptiek samenhangt met de toetssteen of beoordelingscriteria. De vraag is dus waarop een 
businesscase beoordeeld wordt. Bij <lit onderzoek lijkt er sprake te zijn van een drietal criteria. 

De onderzoeksoptiek wordt bepaald door: 
I. de feitelijke realisatie van de businesscase (hoe presteerden de afzonderlijke projecten?) 
2. de relatie van de verschillende factoren van de businesscase tot het resultaat ervan 
3. het specifieke effect van monitoren op het resultaat (mede samenhangend met besluitvorming 

en wijze van implementatie) 

Nu de onderzoeksoptiek gedefinieerd is kan op basis hiervan en op basis van de doelstelling (zie 2.5) 
ook het theoretisch kader bepaald worden. Kemelementen uit deze doelstelling zijn: proceselementen 
(inhoud, besluit, implementatie en monitoring), businesscase, succes en kwalitatieve evaluatie. Het 
theoretisch kader is de kennis/informatie die benodigd is om de doelstelling te halen. Figuur 3-1 geeft 
<lit weer. 

Kernbegrippen uit doelstelling Theoretische kennis 
Proceselementen managementtheorieen 
Businesscase Businesscaseliteratuur 

financial management I modelling 
Succes definitie succes 
K walitatieve evaluatie methoden van onderzoek 

Figuur 3-1 Onderdelen van het theoretische kader 

De relatie tussen (a) theoretisch kader, (b) onderzoeksobjecten en (c) doe! van het onderzoek is 
weergegeven in het onderstaande conceptuele model, figuur 3-2 
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Het conceptuele model kan als volgt omscbreven warden: (a) Met bebulp van financiele, project en 
algemene managementtbeorie, informatie en kennis over businesscases, juiste definities en metboden 
van onderzoek, samen met orienterende gesprekken en overleg met Atos Consulting (b) businesscases 
te analyseren, zowel qua inhoud, besluitvorming, implementatie en monitoring, ( c) met bet doel om te 
komen tot conclusies en aanbevelingen over resultaten en de invloed van de elementen onder (b) op 
bet resultaat. 

Hiermee zijn de ingredienten voor bet onderzoek gedefinieerd en kan gewerkt warden aan 
onderzoeksvragen die bijdragen aan bet bebalen van de doelstelling. 

3.3 Onderzoeksvragen 
Met bet conceptuele model uit de vorige paragraaf als uitgangspunt kunnen de onderzoeksvragen 
opgesteld warden. Door bet beantwoorden van de vragen moet de doelstelling van bet onderzoek 
bebaald kunnen warden. In de vorige paragraaf is oak naar voren gekomen welke elementen bepalend 
zijn voor de onderzoeksoptiek. Deze elementen komen grofweg terug in de onderzoeksvragen. 

Wanneer de volgende vragen beantwoord zijn en er wordt teruggekeken naar bet conceptuele model, 
zal duidelijk zijn dat de individuele elementen een voor een aan bod komen en er zo dus stapsgewijs 
gewerkt kan warden aan het behalen van de doelstelling. Op basis van de voorgaande exercitie is 
gekomen tot de volgende onderzoeksvragen: 

Wat is de voorspellende waarde van een businesscase? 
Is bet succes of falen toe te scbrijven aan de businesscase? 
Worden businesscases gevolgd en ge-update? 

Met deze driedeling wordt bet succes van businesscases dus van meerdere kanten belicbt en warden 
bet feitelijke resultaat, de invloed van afzonderlijke elementen op bet resultaat en bet belang van 
monitoring bebandeld. 
De drie onderzoeksvragen zullen bierna acbtereenvolgens warden uitgewerkt. 
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3.3.1 Wat is de voorspellende waarde van een Business Case? 
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De eerste onderzoeksvraag focust op de feitelijke realisatie van de businesscase. In het financiele 
model <lat hiervoor is opgesteld is berekend hoe winstgevend het project kan worden. Deze 
winstgevendheid komt in de regel naar voren in de Netto Contante Waarde, een maat voor de extra 
winstgevendheid bovenop het door het bedrijf gestelde norm rendement (inteme rentevoet). 

In het onderzoek wordt de realisatie van de businesscase naast het financiele model gelegd, zodat 
onderzocht kan worden of er afwijkingen geweest zijn in kosten en opbrengsten van het project en of 
die tot een hogere of lagere Netto Contante Waarde hebben geleid. Hierbij is ook de vraag van belang 
of afwijkingen verklaard kunnen worden binnen de businesscase, of <lat er exteme effecten zijn die het 
resultaat van de businesscase bei"nvloed hebben. 

3.3.2 Is bet succes of bet falen toe te scbrijven aan de Businesscase? 

Waar de eerste onderzoeksvraag gefocust is op het daadwerkelijke (kwantitatieve) resultaat, behandelt 
deze vraag de inhoud en het proces van de businesscase. Zaken die daarbij een rol spelen zijn: 

Hoe solide en doordacht is de BC en het BC proces (Welke standaarden en Best Practices zijn er)? 
Heeft de BC de juiste elementen op de juiste manier behandeld? 
Hoe zwaar weegt de BC mee in het besluit (besluitvormingsproces)? 
Is het project uitgevoerd zoals aanbevolen in de BC? 

De gedachte die hieruit voortvloeit is dat, wanneer een businesscase 1. volledig enjuist is opgesteld en 
2. ook de juiste rol gespeeld heeft in de besluitvorming en 3. ook is uitgevoerd zoals de businesscase 
<lit aanbeveelt; <lat eventuele afwijkingen van het resultaat hun oorzaak hebben buiten het domein van 
de businesscase. Het onderzoek zal duidelijk moeten maken in hoeverre bier afwijkingen in optreden. 

3.3.3 Worden Business Cases gevolgd en ge-update? 
Deze laatste vraag gaat verder in op de rol van de businesscase als instrument om zicht te houden op 
de realisatie van het project I de businesscase. De kernvraag hierbij is, of de businesscase voldoende 
aanknopingspunten biedt voor het monitoren van het project tijdens de implementatiefase. Een 
belangrijke indicator daarvoor is de mate waarin de businesscase aansluit bij de huidige 
planning&control cyclus. De eenvoud waarmee de businesscase kan worden ingebed in bestaande 
processen en de algehele financiele besturing heeft uiteraard invloed op de mate waarin businesscases 
gevolgd kunnen worden. Ook kunnen interne- of externe veranderingen leiden tot een noodzaak om de 
businesscase te wijzigen. Ten slotte is er de vraag of projecten ook geevalueerd worden aan de hand 
van de businesscase, ook met het oog op toekomstige projecten. 

Aan de hand van deze onderzoeksvraag is dan ook gekomen tot de volgende deelvragen: 

Biedt de BC voldoende aanknopingspunten voor monitoring (Wat zijn de Key Performance 
Indicators)? 
Hoe ziet de Planning&Control cyclus emit (voor businesscases)? 
Hoe past het Financiele model (zoals gemaakt in de businesscase) in de overall financiele 
besturing van de onderneming? 
Wordt het project geevalueerd (ook aan de hand van de businesscase)? 
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3.4 Van vragen naar onderzoeksmodel 

Atos'1> 
Consulting 

Nu de onderzoeksvragen gedefinieerd zijn, is de volgende stap om deze op een gestructureerde manier 
te onderzoeken. Daartoe wordt hier een onderzoeksmodel ontwikkeld, waarin de input van het 
onderzoek: de aanwezige kennis en informatie en de verzamelde onderzoeksdata, gekoppeld wordt aan 
de belangrijkste output van het onderzoek: de resultaten die beantwoording van de onderzoeksvragen 
mogelijk maken. Deze elementen worden allereerst afzonderlijk besproken en vervolgens in hun 
samenhang gepresenteerd in het onderzoeksmodel. 

3.4.1 Input 
Onder Input wordt hier verstaan de noodzakelijke kennis en informatie om het onderzoek uit te 
voeren. 

Kennis is daarbij de algemene vakkennis die als gereedschap dient bij het uitvoeren van het 
onderzoek. Voor dit onderzoek betreft het specifieke New Business Planning literatuur, literatuur over 
financieel management en literatuur over methodologie, voor de onderzoeksopzet. 

Informatie heeft betrekking op de vakspecifieke gegevens die onderdeel uitmaken van het onderzoek. 
Daarbij wordt immers een vergelijk gemaakt tussen plan en realisatie van de businesscase. Deze 
informatie betreft enerzijds interviews en gesprekken en anderzijds financiele modellen en 
eindpresentaties, met daarin een beschrijving van businessplannen en de businesscases die erbij horen. 
De kennis en informatie worden gebruikt bij het onderzoeksproces, zoals beschreven in hoofdstuk 2 en 
3. 

3.4.2 Proces 
Het onderdeel proces begint met het definieren van de opdracht, de analyse van de probleemstelling en 
het opstellen van de onderzoeksvragen aan de hand van de opgedane kennis en informatie. De 
probleemdefinitie is vervolgens de basis voor het daadwerkelijke onderzoek. Dit komt naar voren in 
de werkwijze. 

De basis voor de werkwijze is een te ontwikkelen vragenlijst waarin zowel proces als financieel 
resultaat behandeld worden. Hieraan is een scoringsmodel gekoppeld, dat op eenvoudige en generieke 
wijze een beeld geeft van de financiele realisatie van de businesscase. De vragenlijst en het 
scoringsmodel zullen in paragraaf 3 .4 besproken worden. 

Een tweede activiteit is de selectie van businesscases (zie 4.2.5) die bij het onderzoek betrokken 
worden. Als deze twee activiteiten afgerond zijn, kan worden begonnen met het afnemen van 
interviews met de klanten. Daarvoor worden de interviews klantspecifiek gemaakt. Hiermee begint 
ook de dataverzameling. Deze data moeten gerangschikt worden, zodat er informatie ontstaat over een 
grotere populatie. 

3.4.3 Output 
Nadat de interviews afgenomen zijn en de gegevens daarvan gerangschikt zijn worden de eerste 
resultaten zichtbaar. Ook hier is er allereerst een overzicht van de gemiddelde scores van de 
businesscases die onderzocht zijn. Maar ook ten aanzien van de aanpak van de businesscases zullen 
conclusies getrokken worden. In elk geval levert het onderzoek een beeld op van de verschillende 
manieren waarop met businesscases omgegaan wordt. 

Het onderzoek besluit met de beantwoording van de onderzoeksvragen. Tevens zullen overige lessen 
en conclusies gepresenteerd worden ten aanzien van het succesvol gebruiken van businesscases. Ook 
moet duidelijk worden wat de kritische succesfactoren zijn voor het slagen van een project. Het 
bijbehorende onderzoeksmodel is weergegeven in Figuur 3-3. 
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Onderzoeksmodel . 

Interviews en gesprekken 
Financillle modellen 
Eindpresentaties 
businessplannen I 
businesscases 

Figuur 3-3 Onderzoeksmodel 

3.5 Projectfasering en aanpak 

,: , • . se selectie 
Interviews afnemen 
Data wrzamelen en 
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6. 
S...:ceswle projecten 
Roi van de businesscase 
Kritische succesfactoren 
Lessen lit de praktijk 

Deze paragraaf behandelt de verdere fasering van het project, als vervolg op het hiervoor 
gepresenteerde onderzoeksmodel. Het project is opgedeeld in vijf opeenvolgende fasen, van orientatie 
tot afronding. Per fase zal aangegeven worden wat de aanpak daarbij is geweest en de werkwijze. 

3.5.1 Orientatie 
Het onderzoek begint met een orientatie op het bedrijf en de werkwijze. Deze zijn in het eerste 
hoofdstuk beschreven. Door het bestuderen van financiele modellen en eindpresentaties van 
businesscases is een beeld gevormd van de projecten, processen en werkwijze van Atos Consulting en 
New Business Planning in het bijzonder. Een aantal orienterende interviews met medewerkers van 
NBP hebben bijgedragen aan een verder inzicht in de werkwijze en gaven alvast algemene input voor 
het onderzoek. 
In deze fase is ook de opdracht/onderzoeksvraag gedefinieerd (zie paragraaf 2.3). In samenspraak met 
Atos Consulting is de probleem-/vraagstelling gedefinieerd en zijn de onderzoeksvragen opgesteld en 
uitgewerkt. 

3.5.2 Voorbereiding van bet onderzoek 
In deze fase is het onderzoek verder uitgewerkt. De onderzoeksvraag is aan een analyse onderworpen 
en het onderzoeksdesign en -model zijn opgesteld. Daarmee is de globale aanpak van het onderzoek 
bepaald. Op basis van de uitgewerkte onderdelen is in eerste instantie een vragenlijst ontwikkeld. Aan 
deze vragenlijst is een scoringsmodel gekoppeld, waarmee de belangrijkste financiele indicatoren van 
plan en realisatie met elkaar vergeleken kunnen worden. 

Vragenlijst 

In eerste instantie is de vragenlijst opgesteld aan de hand van het Balanced Scorecard model (zie 
bijlage: 4). Dit is een methode waarmee kan worden beoordeeld welke bijsturing op een bepaald 
moment nodig is met het oog op de visie en strategie van een ondememing/onderdeel. In dit 
onderzoek fungeren de vier perspectieven van de Balanced Scorecard als raamwerk voor het opstellen 
van de vragen: aan de hand van het Financiele perspectief, het (inteme) Procesperspectief, het 
leerperspectief en het ( exteme) klantperspectief zij n de vragen opgesteld. De gedachte hierachter is dat 
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het succes van de businesscase zowel financieel als niet-financieel kan zijn en het succes van de 
businesscase bepaald kan worden door zowel interne als externe factoren. 

Uiteindelijk is toch besloten om de vragenlijst een andere structuur te geven. De opzet met de 
Balanced Scorecard brengt weliswaar met zich mee dat meerdere perspectieven belicht worden, maar 
behandelt de verschillende aspecten van de businesscase niet per se in een logische volgorde. De 
uiteindelijke structuur is samen te vatten met de volgende vragen: 
1. Heeft de businesscase de juiste reikwijdte gehad? 
2. Heeft de businesscase de juiste rol gespeeld in de besluitvorming? 
3. Is de implementatie van de businesscase conform de planning gedaan? 
4. Is het project tussentijds gemonitord? 
5. Heeft het project de financiele doelstellingen gehaald? 
6. Is met de businesscase het beoogde doel bereikt (niet-financieel) 
Deze zes vragen komen overeen met de zes elementen in Figuur 3-4. De vragenlijst is weergegeven in 
bi"la e 2 . De o zet van de vra enli"st wordt verder uit ewerkt in paragraaf 4.3 

ll Ill 

Figuur 3-4 Schema vragenlijst 

Scoringsmodel 

Voor het becijferen van het financiele succes is een scoringsmodel opgesteld, gebaseerd op de 
methodieken van NBP. Het model is generiek en omvat dus de elementen die in elke businesscase een 
rol kunnen spelen. Hierdoor kunnen de businesscases naast elkaar gelegd worden om zo een beeld te 
krijgen van de gemiddelde realisatie De belangrijkste kosten en opbrengsten van een project zijn er in 
weergegeven, waarmee de door het project gerealiseerde kasstromen berekend kunnen worden. Aan de 
hand van deze gegevens kunnen winst, terugverdientijd en Netto Contante Waarde worden bepaald. 
Het scoringsmodel is weergegeven in figuur Figuur 3-6. Het model maakt onderscheid tussen de As-is 
en de To-be situatie (zie ook hoofdstuk 1). In het ene geval zijn beide situaties relevant, zoals bij 
verbeter- en besparingsprojecten. In een ander geval is alleen de To-be situatie relevant, omdat het om 
toekomstige activiteiten gaat. Ook hier kan de gap berekend worden tussen beide situaties en op basis 
daarvan de resulterende kasstromen en de bijbehorende netto contante waarde. 

Uitgebreide informatieverzameling 

De volgende fase betreft de informatieverzameling. Op basis van de vragenlijst met bijbehorend 
scoringsmodel worden interviews afgenomen bij klanten. De resultaten hiervan zullen verzameld en 
geordend worden, zodat een beeld ontstaat van de onderzochte populatie. En voorbeeld van deze 
ordening is weergegeven in Figuur 3-5. 
Als uit de interviews blijkt dat tussentijdse aanpassing nodig is om de benodigde gegevens te 
verkrijgen zal dit uiteindelijk ook gebeuren. 
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Figuur 3-5 Voorbeeld document resultaatverwerking 

3.5.3 Ontwerp en rapportage 
Wanneer de informatieverzameling voltooid is kan begonnen worden met de analyse. Enerzijds zijn er 
de uitkomsten van de vragen, anderzijds kunnen deze data verder geanalyseerd worden en kunnen 
relaties gelegd worden tussen proces- en resultaatelementen. De uitkomsten kunnen gerelateerd 
worden aan wat er in de literatuur geschreven is over het succes van businesscases en meer in het 
algemeen: verbeter- en vemieuwprojecten. Het resultaat moet zijn dat Atos een inzicht krijgt in de 
bepalende factoren voor een succesvolle businesscase implementatie, om zo verder in te kunnen 
spelen op de klantbehoefte en eventueel ook de eigen werkwijze te evalueren. Eveneens kan het 
resultaat gebruikt worden om klanten terugkoppeling te geven over de wijze waarop hun businesscase 
ingevoerd is en de punten waarop de implementatie verschilt van wat de businesscase voorstelt. Een 
beter inzicht in de bepalende en minder-bepalende elementen van de businesscase kan zo een positieve 
bijdrage leveren aan het monitoren en realiseren van de voorgestelde businesscase. 

Het volgende hoofdstuk gaat verder in op de selectie van de businesscases die bij het onderzoek 
betrokken worden. 
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Figuur 3-6 Scoringsmodel (voorbeeld) 
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4 Selectie en beoordeling van businesscases 

Atos• 
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In dit hoofdstuk wordt allereerst een nadere beschrijving gegeven van de door New Business Planning 
ontwikkelde businesscases. Vervolgens worden de criteria gepresenteerd om de businesscases te 
betrekken bij het onderzoek. De derde paragraaf gaat verder in op de elementen waar de businesscase 
op beoordeeld wordt in dit onderzoek. Ook worden het financiele en business succes besproken. Het 
hoofdstuk besluit met een analyse van de verwachte resultaten, gerelateerd aan de onderzoeksvragen, 
zoals die gepresenteerd zij n in paragraaf 3 .3. 

4.1 Inleiding businesscases en klanten Atos Consulting 
Deze paragraaf behandelt de werkwijze om tot een selectie te komen van de businesscases, die worden 
meegenomen in het onderzoek naar het "succes" van businesscases. Behalve deze werkwijze zal een 
beschrijving worden gegeven van de projecten waarvoor de businesscases ontwikkeld worden en de 
klanten waarvoor de businesscases gemaakt worden. Vervolgens komen de vragen aan de orde waarop 
de verschillende businesscases worden beoordeeld en hoe deze vergelijkbaar gemaakt kunnen worden 
met elkaar. Het document sluit af met een beschrijving van het verwachte resultaat en een indicatie 
van de significantie/voorspellende waarde ervan. 

4.1.1 Het aantal gemaakte businesscases 
Het onderzoek is begonnen met een inventarisatie van de verzameling businesscases, die de afgelopen 
jaren ontwikkeld zijn door, of in samenwerking met het organisatieonderdeel waarvoor de opdracht is 
uitgevoerd: New Business Planning. Deze inventarisatie leidde tot een grote verzameling van 115 
businesscases. In Figuur 4-1 is een onderverdeling gemaakt van deze businesscases. Hieruit blijkt dat 
de meeste businesscases ontwikkeld zijn in 2003 en 2004 (59). De tweede grafiek laat zien dat van 
deze 115 tenminste 45 geleid hebben tot een 'go' - het besluit om het project uit te voeren. De derde 
grafiek geeft aan dat bijna driekwart van de businesscase gekarakteriseerd kan worden als een 
middelgrote businesscase, met een gemiddelde waarde van €100.000. 

per jaar naar status 

2005 1999 2000 

~~ 
2003 17 

27 

Figuur 4-1 Verdeling businesscases naar jaar, status en grootte 

naar grootte 

M 
84 

)(l. 

2 s 
21 

Totaal: 115 

naargrootte 

s ·€10.000 
M -€25.000 
L -€100.000 
XL - €250.000 

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is deze verdeling nog eens weergegeven, waarbij nu per 
jaar aangegeven is hoeveel wat de status en grootte van de verschillende businesscases is. De 
tussenstand is hier dus een totaal van 116 businesscases. 

Tabet 4-1 Verdeling status en grootte, opgedeeld per jaar 

Jaar Tota al Ongoing No go Go Go? Tool ? s M L XL 

1999 3 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 
2000 14 0 3 1 1 0 8 3 10 0 0 
2001 13 0 3 3 1 3 3 3 10 1 1 
2002 17 0 0 13 0 2 2 2 11 4 0 
2003 27 2 1 15 1 5 3 4 22 1 0 
2004 32 4 8 10 2 8 0 6 25 1 0 
2005 9 4 0 5 0 0 0 5 2 1 1 

Totaal 116 10 16 49 5 18 16 23 83 8 2 
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4.1.2 Inhoud van de businesscase 
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De businesscase is de becijfering van een project- of businessplan. Het betreft hier bijvoorbeeld een 
businessplan voor nieuwe producten of activiteiten. In een aantal gevallen betreft het investeringen in 
(IT-)systemen, bijvoorbeeld voor Enterprise Resource Planning (ERP), of Customer Relation 
Management (CRM). Andere businesscases behandelen reorganisaties, waarbij activiteiten worden 
samengevoegd of juist verzelfstandigd. Een voorbeeld van <lit soort activiteiten is het inrichten van een 
Shared Service Center - een ontwikkeling waarbij algemene diensten centraal georganiseerd worden. 

De businesscases beschouwen meestal een periode van drie tot vijf jaar. Binnen deze horizon is een 
project doorgaans geheel of grotendeels gelmplementeerd en worden besparingen of opbrengsten 
gerealiseerd. Hoewel elke businesscase uiteraard verschillend is, is er we! een aantal gemene delers . 

Kosten en omzet 

Aan de kostenkant gaan businesscases meestal uit van een investering aan het begin van de periode 
met eventueel periodiek terugkerende vaste kosten (het betreft hier bijvoorbeeld licenties). Daamaast 
zijn er uiteraard kosten voor de personeelsinzet, die voortvloeien uit het project. Overige kosten zijn 
bijvoorbeeld: overhead, marketing-/communicatiekosten, en opportunity costs (bijvoorbeeld gederfde 
productiviteit als gevolg van het niet uitvoeren van reguliere activiteiten). Deze kosten worden bepaald 
voor de huidige (indien van toepassing) en toekomstige situatie. 
Door besparingen in de kosten en door het realiseren van extra omzet kan een positieve businesscase 
gerealiseerd worden en kunnen gedane investeringen en gemaakte kosten terugverdiend kunnen 
worden. 

4.1.3 De klanten 
De businesscases zijn voor het grootste dee! uitgevoerd voor algemeen en financieel dienstverlenende 
bedrijven. Een klein aantal betreft productiebedrijven of (semi-)overheidsinstanties. Voor een aantal 
klanten zijn meerdere businesscases gemaakt, binnen een of meerdere projecten. Het grootste dee! van 
de businesscases is opgesteld voor grote bedrijven, ongeveer 80%. 

4.2 Criteria voor onderzoek 
In paragraaf 1.2 is het totale aantal van 115 businesscases naar voren gekomen. Deze businesscases 
kunnen vanzelfsprekend niet allemaal meegenomen worden in het onderzoek. Deze paragraaf geeft 
een beschrijving van de selectie van de businesscases die meegenomen worden in het onderzoek. 
Daarbij zijn twee vragen van belang: 1. Wat maakt de businesscase geschikt voor het onderzoek en 2. 
Welke praktische problemen kunnen er zijn, waardoor de case niet meegenomen kan worden in het 
onderzoek? 

4.2.1 Criterium 1: de opzet 
Zoals in hoofdstuk 1 is beschreven heeft Atos bij het opstellen van businesscases een standaard 
werkwijze ontwikkeld. Dit maakt het mogelijk om de businesscases inhoudelijk met elkaar te 
vergelijken. In een klein aantal gevallen is hier van afgeweken. Een voorbeeld hiervan betreft de tools, 
hulpmiddelen die bijvoorbeeld dienen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van kasstromen . Tools 
zijn daarom niet betrokken in het onderzoek. 

4.2.2 Criterium 2: mate van realisatie 
Een tweede reden om een businesscase niet te betrekken bij <lit onderzoek is <lat het project of 
businessplan nog gerealiseerd moet worden. Dit is uiteraard een uitdrukkelijke voorwaarde om plan en 
realisatie naast elkaar te kunnen leggen. De businesscases die nog geen resultaten hebben worden 
daarom buiten het onderzoek gelaten. Bij een aantal businessplannen is een gefaseerde aanpak van de 
implementatie voorgesteld (Atos Consulting spreekt hier van plateaus). Deze aanpak maakt het 
mogelijk om een dee! van de realisatie te evalueren. 
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4.2.3 Criterium 3: Het besluit om bet plan uit te voeren 
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Een derde, nog vanzelfsprekender reden om de businesscase niet verder te onderzoeken is de situatie 
<lat er een no-go is. De NCW van de businesscase zal niet altijd positief uitvallen. In de regel leidt een 
negatieve businesscase tot het besluit om het niet uit te voeren. Maar ook in het geval van een 
positieve businesscase kan besloten worden om het project of businessplan bij de businesscase niet uit 
te voeren. Kwalitatieve overwegingen drukken dan een beslissende stempel op de besluitvorming. 
Deze overwegingen kunnen zowel hun oorsprong buiten als binnen de businesscase hebben. In een 
enkel geval zal ondanks een negatieve contante waarde toch besloten worden om een businesscase uit 
te voeren. Een activiteit kan bijvoorbeeld essentieel zijn voor het uitvoeren van een strategie, waardoor 
besloten wordt om deze toch tot uitvoering te brengen (zie ook 4.3.2). 

4.2.4 Criterium 4: aanwezigheid van de betrokkenen 
Een derde, praktische reden om een businesscase niet te betrekken in het onderzoek is het ontbreken 
van contacten. In enkele gevallen zijn de betrokken consultants niet )anger werkzaam bij Atos 
Consulting, waarmee ook de contacten verloren gegaan zijn. In het andere geval is de opdrachtgever 
niet )anger werkzaam bij het bedrijf, of niet meer betrokken geweest bij de realisatie van de 
businesscase. In beide gevallen kan het project dan niet geevalueerd worden. Ten slotte kan het zo zijn 
dat bedrijven gereorganiseerd of gefuseerd zijn - of in een enkel geval zelfs opgeheven - waardoor 
evaluatie van het project ook niet mogelijk is. 

4.2.5 Selectie van de businesscases 
De voorgenoemde criteria resulteren in de verzameling businesscases die meegenomen kunnen 
worden het onderzoek. Een overzicht is weergegeven in Figuur 4-2 . 

1. Opzet van de businesscase 

tool 

bus.case 

2. Mate van rea lisatie 

nog niet voltooid 

voltooid 

3. Besluit tot uit voe ring 

go 

4. Aanwezighei 

welnog 
werkzaam 

no go 

d betrokkenen 

niet meer werkzaam 

WEL meenemen in onderzoek NIET meenemen in onderzoek 

Figuur 4-2 Criteria voor het al dan niet betrekken van businesscases in het onderzoek 

Een klein aantal benaderde personen wenste om uiteenlopende redenen niet mee te werken aan het 
onderzoek, waardoor er van de in totaal 115 businesscases ongeveer 14 overblijven. De evaluatie van 
deze veertien businesscases is meegenomen in het onderzoek. Net als in Tabel 4-1, kan gekeken 
worden naar de verdeling per jaar van deze businesscases. In is Tabel 4-2 dit weergegeven 
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Tabet 4-2 Verdeling status en grootte, opgedeeld per jaar van de gebruikte businesscases 

Jaar Totaal Ongoing No go Go Go? Tool ? s M 

1999 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2001 2 0 0 1 1 0 0 0 1 
2002 3 0 0 3 0 0 0 0 2 
2003 5 0 0 5 0 0 0 0 5 
2004 3 0 0 3 0 0 0 2 1 
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 14 0 0 13 1 0 0 2 10 

4.3 Waarop wordt een businesscase beoordeeld? 

L 

0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
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XL 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Nu duidelijk is welke businesscases warden meegenomen in het onderzoek is het van belang om te 
bepalen waarop de businesscase beoordeeld gaat warden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
de kwalitatieve en de kwantitatieve beoordeling van het project. In het onderzoek is de volgorde 
aangehouden waarbij eerst de kwalitatieve beoordeling plaatsvindt en daama de kwantitatieve. De 
volgende paragrafen beschrijven deze opzet uitgebreider. Achtereenvolgens warden de volledigheid en 
juiste weergave, besluitvorming, implementatie en het monitoren van het project behandeld. Daama 
wordt het financiele succes beschouwd. Het hoofdstuk sluit af met het overall of business succes, 
kortom: wat heeft de business case kwalitatief opgeleverd? Deze data zullen verzameld warden door 
middel van interviews met de klanten waarvoor de businesscases opgesteld zijn. De opzet van de 
vragenlijst komt dan oak overeen met de paragrafen uit <lit hoofdstuk. 

4.3.1 Volledigheid en juiste weergave van werkelijkheid 
De businesscase is de financiele weergave van een (business)plan. De geldstromen die voortvloeien uit 
het plan warden in de businesscase weergegeven. Dit resulteert in de set financiele indicatoren die de 
mate van succes van de businesscase voorspellen: De netto contante waarde is een maat voor de 
winstgevendheid bovenop een rendementseis die aan projecten gesteld wordt. De terugverdientijd 
geeft aan vanaf welk moment geld verdiend gaat warden aan het project. Om tot een goede 
voorspelling te kunnen komen is een goede weergave van de situatie vereist. Hierbij zijn twee zaken 
van belang: de scope en de invulling daaraan. Allereerst wordt bepaald wat we! en wat niet 
meegenomen wordt in de businesscase. Vervolgens moeten kosten en uitgaven binnen de scope 
volledig in kaart gebracht warden. 

Behalve volledig moet de businesscase oak een juiste weergave zijn van een project. Dit betekent <lat 
inschattingen niet te conservatief en niet te optimistisch moeten zijn. Wanneer de kosten van een 
project of toekomstige situatie niet te laag en opbrengsten niet te hoog geschat warden ontstaat een 
conservatief scenario. Zo kan in elk geval bepaald warden of de businesscase bij een conservatieve 
inschattingen toch positief uitvalt en kan bepaald warden wanneer een project zich in elk geval 
terugverdiend moet hebben. De werkwijze van Atos is <lat deze inschattingen in overleg met de klant 
gedaan wordt. De proces- en marktkennis van de klant en de ervaring met businesscases van Atos 
komen bier samen. 
Uiteraard is er een verschil tussen bijvoorbeeld enerzijds de situatie waarin een investering gedaan 
wordt die een besparing in de huidige operatie moet realiseren en anderzijds de situatie waarin een 
investering extra omzet moet genereren. 

4.3.2 Roi bij besluitvorming 
Het tweede element is de rol bij de besluitvorming. De businesscase geeft een kwalitatieve 
onderbouwing voor de beslissing om het (business-)plan al dan niet uit te voeren. Aan de andere kant 
zijn er kwalitatieve argumenten om een project uit te voeren. Wanneer het project binnen de visie of 
strategie van het bedrijf past, kan toch besloten warden om het uit te voeren. Bij volgende projecten 
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kan het bedrijf dan gebruik maken van de opgedane kennis, zodat het eerste project zich daar 
uiteindelijk toch terugbetaalt. 

Anderzijds zou ook besloten kunnen worden om een project niet uit te voeren, ondanks een positieve 
netto contante waarde. Wanneer er bijvoorbeeld de keuze is tussen verschillende projecten kan 
besloten worden om toch een ander project uit te voeren. Uiteindelijk zal het besluit om een project uit 
te voeren meer kwalitatief of meer kwantitatief uitvallen. Deze vraag is meegenomen in het 
onderzoek. 

4.3.3 Implementatie 
Ten aanzien van de implementatie kunnen twee hoofdvragen gesteld worden: 

1. is het project gei'mplementeerd conform de stappen, zoals die in het project- of businessplan 
beschreven zijn en 

2. zijn daarbij ook de tijdslijnen gevolgd, zoals beschreven? 

Kortom: is inhoudelijk de businesscase gevolgd en is de implementatie sneller, gelijk of langzamer 
gegaan dan verwacht? 

4.3.4 Monitoring 
Het volgende thema is monitoring. De stelling van <lit onderzoek is <lat er een relatie moet liggen 
tussen de mate waarin de vorderingen worden gevolgd en het uiteindelijke succes. Enerzijds gaat het 
er dan om <lat geplande activiteiten tijdig, goed en tegen de kosten die ervoor geraamd zijn, uitgevoerd 
worden, anderzijds worden ook externe invloeden hierin meegenomen die een grote invloed kunnen 
hebben op het welslagen van het project. Hierbij kan gedacht worden aan vraag- en 
prijsontwikkelingen, of veranderingen in de organisatie of de omgeving daarvan. 

4.3.5 Financiele realisatie 
Met het evalueren van de scope, besluitvorming, implementatie en monitoring zijn de kwalitatieve 
aspecten van de businesscase behandeld. Hiermee zijn de elementen die binnen de invloedssfeer van 
de klant liggen aan bod gekomen. De stelling in <lit onderzoek is <lat wanneer er geen significante 
afwijkingen blijken te zijn in deze elementen, <lat eventuele afwijkingen in het resultaat hun oorzaak 
moeten vinden in externe, niet (direct) bei'nvloedbare factoren. 

Elke businesscase is anders, maar de aanpak is wel volgens een bepaalde standaard. Om de 
verschillende businesscases met elkaar te kunnen vergelijken, is daarom een vragenlijst opgesteld, 
waarin de hiervoor genoemde elementen naar voren komen. 

Uiteindelijk wordt de financiele realisatie van het project bekeken. De vragenlijst behandelt de 
afwijkingen van het voorspelde resultaat. Het scoringsmodel geeft de belangrijkste kosten en 
opbrengsten van het project weer. 

Er is gekozen om een inschatting te geven van de afwijkingen volgens een driepuntsschaal: <20%, 20-
80% en >80%. Deze keuze is gemaakt omdat het in de praktijk lastig zal zijn om tot een zeer 
specifieke inschatting van het resultaat. Het is daarom praktischer om te vragen naar een inschatting 
van de mate waarin de financiele realisatie heeft plaatsgevonden en wat de eventuele afwijkingen zijn. 
In kwalitatieve termen zouden deze afwijkingen omschreven kunnen worden als respectievelijk een 
kleine, redelijke/grote of zeer grote afwijking. 

4.3.6 Business succes 
Tenslotte behandelt het onderzoek het uiteindelijke business succes, waarmee het succes in 
kwalitatieve zin bepaald wordt. Ook wanneer de uiteindelijke realisatie negatiever uitvalt dan 
voorspeld, kan er sprake zijn van een succesvol project. Door de businesscase is er bijvoorbeeld een 
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beter inzicht in kosten en opbrengsten binnen dat project. Een ander voorbeeld is dat de organisatie 
beter draait door een andere manier van werken. In een enkel geval zal de aanpak in de businesscase 
gebruikt kunnen worden voor volgende projecten en ontstaat zo een leereffect van de businesscase. 
Aan dit soort voorbeelden moet gedacht worden bij business succes. 

4.4 Verwachte resultaten 
Dit document sluit af met een beschrijving van de verwachte resultaten. Aan het begin van dit 
onderzoek is een drietal onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. Wat is de voorspellende waarde van businesscases gemaakt door Atos Consulting? 
2. In hoeverre is het succes of falen van een investering toe te schrijven aan de businesscase? 
3. Hoe wordt de realisatie van investeringen gevolgd?" 

In de volgende paragrafen worden deze onderzoeksvragen gerelateerd aan de verwachte resultaten van 
dit onderzoek. 

4.4.1 Voorspellende waarde 
In 4.3 .5 en 4.3 .6 zijn de financiele realisatie en bet business succes besproken. De voorspellende 
waarde zit hem enerzijds in bet aantal businesscases waarin de financiele realisatie overeenkomt met 
de becijfering in bet financiele model. Met andere woorden: heeft bet plan opgeleverd wat bet moest 
opleveren? Welk deel van de businesscase had een realisatie die minder dan 20% van de voorspelde 
waarde afweek en welk dee! 20-80% of zelfs meer. Zo ontstaat een beeld van de gemiddelde mate van 
financieel succes. Ook in dit geval worden zowel bet financiele resultaat als de niet-kwantificeerbare 
resultaten geevalueerd. 

4.4.2 Succes door de businesscase 
De tweede vraag behandelt bet belang van de businesscase. De vraag zou kunnen zijn: Is bet succes 
van bet project wel afhankelijk van de businesscase, of: was bet project ook succesvol geweest zonder 
goede businesscase? Hier legt bet onderzoek de nadruk op de aanpak, de drie aspecten van de 
businesscase zoals beschreven in de paragrafen 4.3 .1t/m4.3.3. Wanneer bet onderzoek een relatie 
weet te leggen tussen volledigheid, besluitvorming en implementatie aan de ene kant en (financieel) 
resultaat aan de andere kant, kan een conclusie getrokken worden over bet belang van een goede 
businesscase voor bet uiteindelijke succes. 

4.4.3 Het volgen van de realisatie 
Het onderzoek zal uiteindelijk ook een beeld geven van de mate waarin businesscases gevolgd 
worden. Ook bier kan weer een relatie gelegd worden tussen de mate van monitoring en succes van de 
businesscase. 

4.4.4 Conclusie 
De onderzoeksvragen moeten antwoord geven op het belang van verschillende aspecten van de 
businesscase op het succes ervan. Hierbij moet natuurlijk rekening gehouden worden met bet feit dat 
er sprake is van een beperkte steekproef van 14 businesscases. De inschatting is dat dit een redelijke 
inschatting oplevert van de relatie tussen de opzet, besluitvorming, implementatie en monitoring van 
de businesscase enerzijds en bet succes anderzijds. 
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5 Theoretische verkenning 

5.1 Inleiding 

Atos• 
Consulting 

In bet vorige hoofdstuk zijn de belangrijkste resultaten gepresenteerd. Ten aanzien van de drie 
onderzoeksvragen is ingegaan op bet algehele resultaat van de business cases en is de relatie gelegd 
tussen de afzonderlijke aspecten en bet resultaat. Ook is gekeken naar bet verschil in prestatie per soort 
businesscase. Het onderzoeksobject, de businesscase van Atos Consulting, is hiermee op een aantal 
manieren belicht met bet doel inzicht te krijgen in bet succes er van. 

In dit hoofdstuk wordt een brede verkenning gedaan voor bet onderwerp businesscase. Allereerst zal 
de aanpak van Atos Consulting worden vergeleken met best practices zoals die in verschillende 
publicaties naar voren komen. De businesscase zal hierbij van twee kanten belicht worden. Als 
financiele paragraaf van een projectplan bevindt bet onderwerp businesscases zich op het grensvlak 
van financieel management en project management. In paragraaf 5 .2 wordt specifiek op de 
businesscase ingegaan in relatie tot de financiele aspecten. Paragraaf 5.3 gaat verder in op 
projectmanagement onderdelen die bepalend kunnen zijn voor bet succes van de businesscase. 

5.2 Business Case praktijk 
Ondanks dat de businesscase een steeds prominentere rol speelt bij investeringsbeslissingen en 
businessplannen is bet aantal publicaties dat diep ingaat op inhoud, vorm en toepasbaarheid van de 
businesscase beperkt. De Amerikaanse management consultant en universitair docent Marty J. 
Schmidt schreef bet standaardwerk "The Business Case Guide", waarin bet hele proces van opdracht 
tot rapportage beschreven staat. Andere publicaties noemen de businesscase als een verplichte 
exercitie en onderstrepen bet belang van een gedegen businesscase, zonder dit verder uit te werken 
(Meestal wordt verwezen naar bet werk van Schmidt). 

5.2.1 Product van de praktijk 
De businesscase lijkt zo vooral een product te zijn van de praktijk, meer dan dat bet haar oorsprong 
vindt in de wetenschap. Verschillende onderdelen van businesscases en aanverwante onderwerpen 
worden echter wet uitgebreid belicht. Het betreft bier dan voomamelijk publicaties op bet gebied van 
financieel management. 

De New Business Planning methode en in bet bijzonder de werkwijze voor het opstellen van 
businesscases kent geen grote verschillen met de aanpak volgens Schmidt. De essentie van aannames, 
inschattingen van de huidige situatie en de toekomstige kosten en opbrengsten is niet wezenlijk 
anders. Wei maakt de methode van NBP een duidelijk onderscheid tussen As is, to Be Gap en transitie 
(zie 1.3.3) . Ook wanneer gekeken wordt naar de technieken om tot een businesscase te komen, dan 
komen deze min of meer overeen met de standaarden. 

5.2.2 Capital Budgeting 
In een artikel in bet Journal of Business and Management van Patricia A. Ryan uit 2002 komt naar 
voren welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van Capital Budgeting (methoden voor 
investeringsbeslissingen). De Netto Contante Waardemethode komt hierin naar voren als de meest 
gebruikte techniek voor capital budgeting: bij 96% van de bedrijven werd de methode altijd, vaak of 
soms toegepast, gevolgd door de Inteme Rentevoetmethode (IRR) met 92% en Terugverdientijd met 
75%. Deze technieken komen ook terug in de businesscases van Atos Consulting. 

Hoewel de Netto Contante Waardemethode dus min of meer de standaard is als graadmeter voor 
investeringsprojecten is er ook kritiek op deze methode. Omdat bij een standaard NCW berekening 
geen rekening gehouden wordt met andere onzekerheden, dan die over de omvang en timing van de 
geldstromen (opgenomen in de Weighted Average Cost of Capital (WACC)), leidt bet daardoor tot 
een nogal passieve manier van managen. 
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Voordat een project uitgevoerd wordt, wordt de NCW berekening gemaakt en een inschatting gemaakt 
van de gewenste (To be) situatie. De inschatting van toekomstige elementen is zelden te optimistisch 
en doorgaans dus nogal behoudend. Dit blijkt ook uit <lit onderzoek (zie 6.2.2). Het getal van de netto 
contante waarde lijkt zo een ondergrens te zijn voor de realisatie van een project. Een project met een 
licht negatieve NCW kan door een groot opwaarts potentieel toch positief worden. 

Binnen de NCW methode wordt gebruik gemaakt van de terminal value, een bedrag waarbij de 
contante waarde van de laatste periode van de businesscase vennenigvuldigd wordt met een getal 
(bijvoorbeeld 1/rentevoet) als maat voor de periodieke opbrengsten van een businesscase voorbij de 
planningsperiode. Een andere manier om inzicht te krijgen in de variabiliteit van de NCW is middels 
gevoeligheidsanalyse (85%) of scenario analyse (67%). De percentages verwijzen naar bet zelfde 
artikel van Ryan en geven bet percentage bedrijven <lat altijd, vaak of soms deze tools gebruikt bij 
investeringsbeslissingen. Ook Atos Consulting gebruikt deze extra capital budgeting tools bij bet 
opstellen van de businesscase om inzicht te krijgen in de variatie van NCW. 

Een methode die rekening houdt met bet opwaartse potentieel is de reele optiemethode of real options. 
Waar de Netto Contante Waarde passief management veronderstelt, in de zin <lat bet eindresultaat van 
tevoren bekend is, stelt de reele optie methode <lat er naannate bet project gevorderd is mogelijkheden 
zijn om waarde toe te voegen aan een project. De theorie hierachter is gei"nspireerd op de financiele 
optie theorie van Black en Scholes [9]. In bet boek Real Options: Managing Strategic Investment in an 
Uncertain World, van Martha Amram en Nalin Kulatilaka (zie ook [6]) wordt de reele optie theorie 
verder uitgewerkt. Een verdere uitwerking is te vinden in Bijlage 5. 

5.3 Businesscases in relatie tot projectmanagement 
In deze paragraaf komen de projectmanagement facetten naar voren die invloed hebben op bet centrale 
thema van <lit onderzoek: een succesvolle businesscase. In 1.3 .1 wordt de businesscase gedefinieerd 
aan de hand van de Prince2 [4] methodologie. In bedrijven in west Europa is <lit min of meer de 
standaard werkwijze bij bet plannen en uitvoeren van projecten. In de literatuur komt deze methode 
echter niet of nauwelijks aan bod. Dikwijls wordt verwezen naar de Amerikaanse PMBOK methode, 
die echter veel meer gericht is op de theorie dan op de praktijk. Beide methodes worden in de 
volgende paragraaf kort besproken. 

Een antler aspect dat naar voren komt is de beoordeling van projecten en businesscases. Vanuit de 
oorsprong van project management is de zogenaamde "ijzeren driehoek": kwaliteit, tijdigheid en 
kosten ontstaan. Ondanks <lat deze "driehoek" geregeld aangehaald wordt in relatie tot projectsucces 
klinkt in veel publicaties de roep om een andere benadering voor project succes. Ook worden 
elementen als bet monitoren, implementeren, plannen, leren en de rol van consultants besproken. 

5.3.1 Prince2 versus PMBOK 

PMBOK 

Ten aanzien van de praktijk zijn er twee standaarden waar te nemen. Het Amerikaanse Project 
Management Institute (PMI) presenteerde in 1987 bet referentiewerk Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK). De PMBOK Guide [1] is een overzicht van zaken waaraan aandacht besteed 
wordt in een project. Uit de bestaande praktijk zijn de gangbare werkwijzen gedocumenteerd. De 
PMBOK Guide maakt onderscheid in vijf zogenaamde basis procesgroepen en negen verschillende 
kennisgebieden. Deze vijf procesgroepen zijn weergegeven in Figuur 5-1. 
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Initieren --.Plannen --.uitvoereni--•~Controleren en Monitoren--.Sluiten 

Figuur 5-1 Vijfprocesgroepen volgens PMBOK 

Verschillende processen overlappen en bei"nvloeden elkaar gedurende het project of een bepaalde fase 
daarvan. Processen worden omschreven in termen van: inputs, tools, technieken en outputs. Behalve 
verschillende procesgroepen wordt ook een negental kennisgebieden onderscheiden, die samen het 
kennisgebied van projectmanagement bestrijken. Deze zijn weergegeven in Tabel 5-1. 

Tabel 5-1 De negen kennis gebieden van PMBOK [10) 

Project Integration Management 
Project Scope Management 
Project Time Management 
Project Cost Management 
Project Quality Management 

Prince2 

Project Human Resource Management 
Project Communications Management 
Project Risk Management 
Project Procurement Management 

Tegenover PMBOK staat de methode Projects in Controlled Environments, afgekort: Prince2 [4]. 
Prince is ontwikkeld in 1989 door de Britse Central Computer and Telecommunications Agency 
CTTA (tegenwoordig Office of Government Commerce, OGC), als standaard voor het managen van 
projecten van de Britse overheid. De opvolger, de Prince2 methode, werd gepresenteerd in 1996, als 
een generieke methode voor project management. Prince2 is gericht op processen. Binnen elk project 
worden acht hoofdprocessen (en 45 subprocessen) onderscheiden, die zijn weergegeven in Figuur 5-2. 

Prince2 geeft hiermee een stappenplan, waarmee een gestandaardiseerde aanpak van projecten 
voorgesteld wordt. Voor professionals is er ook een Prince2 certificering, die verkregen kan worden na 
het volgen van een training en een afsluitend examen. 

Corporate I Programme management 

Figuur 5-2 Schematische weergave Prince2 
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Het verschil tussen beide projectmanagement methodes is evident: PMBOK legt zich toe op het 
beschrijven van technieken en common practices op de standaard kennisgebieden binnen project 
management, waar Prince2 een werkwijze verschaft voor een gestandaardiseerde aanpak van deze 
projecten en zo een best practice suggereert. 

Verschil in toepassing 

Het is van belang om dit verschil aan te stippen. De reden hiervoor ligt hem in de toepassing. In de 
(beroeps-)praktijk draait project management in de regel om het beheersen en toepassen van Prince2, 
terwijl in de theorie en vakliteratuur met grote regelmaat verwezen wordt naar de PMBOK Guide en 
andere publicaties van het PMI. Een eenvoudige test toont dit aan: het intoetsen van de zoekwoorden 
Prince2 en PMBOK bij drie verschillende vacaturesites levert enkele honderden vacatures op waarin 
van de sollicitant kennis van Prince2 wordt gevraagd en slechts 1 vacature, waarbij kennis van 
PMBOK gevraagd wordt (zie Tabel 5-2). 

Tabel 5-2 Prince2 als product van de (beroeps-)praktijk 

Zoekterm Monsterboard Intermediair Totaljobs 
Prince2 360 113 144 
PMBOK 1 0 0 

Zo kan men niet aan de indruk ontkomen dat theorie en praktijk toch wel ver van elkaar af staan. 
In een artikel over PMBOK staat wel vermeld dat het PMI en het OGC toenadering zoeken teneinde 
de twee standaarden te verenigen, maar dit proces lijkt nog in de kinderschoenen te staan. 

5.3.2 De ijzeren driehoek: kwaliteit tijd en kosten 

Wanneer de literatuur beschouwd wordt, waarin het succes van businesscases onderzocht of 
beschreven wordt, komen de factoren kwaliteit, tijdigheid en kosten naar voren. De vraag is min of 
meer in alle gevallen, of een project alleen dan succesvol is, wanneer in de geplande tijd en binnen 
budget de doelstellingen gehaald zijn (volgens specificatie). In een artikel over een onderzoek onder 
235 managers schrijven White en Fortune (2002) [13] kwamen deze drie aspecten inderdaad naar 
voren als meest gangbaar voor het bepalen van projectsucces. Daarnaast werden de mate waarin een 
project past binnen de bestaande organisatie en de invloed van het project op de prestatie van de 
business genoemd als elementen die bijdragen aan succes. 

Tijdigheid en kosten irrelevant? 

Een artikel van De Wit (1988) [15] begint met de vraag of projectsucces wel gemeten kan worden en 
wat het doe) daar dan van is. Er moet in elk geval een onderscheid gemaakt worden tussen het succes 
van project enerzijds en het succes van de projectmanagement inspanningen anderzijds. Goed 
projectmanagement, zo stelt De Wit, kan bijdragen aan het succes van een project, maar kan 
mislukken niet voorkomen. Ook constateert de auteur dat succes meer is dan het halen van tijd, kosten 
en doelstellingen. Een onderzoek onder 650 zou zelfs de irrelevantie van tijdigheid en kosten aantonen 
voor het gepercipieerde succes van een project. Men kan zich echter afvragen of zo'n onderzoek 
vandaag de dag tot de zelfde slotsom zou komen. 

Of tijdigheid en kwaliteit uitdrukken in kosten? 

Yu, Flett en Bowers (2005) [14] stellen in een artikel een heel andere manier voor om het succes van 
projecten te bepalen. In plaats van extra dimensies te genereren voor projectsucces reduceren ze de 
drie factoren tot een enkel element. Tijd is volgens deze lezing uit te drukken in geld. De factor 
kwaliteit is volgens hen ook te vaag om te kunnen spreken van een factor: de kwaliteit van het project 
is X bijvoorbeeld. Wanneer het project geen waarde toevoegt is er sprake van een mislukt project, zo 
stellen de auteurs. In plaats van een Netto Contante Waardebepaling stellen de auteurs een benadering 
voor waarbij op verschillende tijdstippen 1. de netto projectkosten en 2.de netto operationele waarde 
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van het product bepaald wordt: voor het project, tijdens en na voltooii"ng van het project. De realisatie 
van de projectkosten en de waardeontwikkeling van het product worden bepaald om zo te bepalen of 
het project succesvol is geweest. 

Consulting succes 

Slechts een enkel artikel over project management in relatie tot succes waagt zich aan een uitspraak 
over de rol van consultants en hun adviezen bij projecten. Een artikel van Jang en Lee benoemt 
succesfactoren voor het welslagen van een project. In de afgelopen jaren is er wereldwijd een toename 
te zien in de mate waarin bedrijven gebruik maken van de diensten van management consultants. Met 
deze toename is er ook een aantal problemen verrezen: een uitgebreidere en complexere manier voor 
het managen van projecten en de grotere vasthoudendheid van klanten om tot een succesvolle 
voltooiing te komen van projecten. 

Ook is er een aantal bezwaren te horen tegen het gebruik maken van de diensten van consultants. 
Kritiekpunten zijn: gebrek aan expertise, specifieke kennis of objectiviteit. In eerdere studies is de 
nadruk gelegd op de rol en gedragskenmerken van consultants. In <lit artikel worden echter 
succesfactoren gei"dentificeerd voor het slagen van management consulting projecten. De insteek is 
ook hier, <lat wanneer opdrachtgever en consultant een duidelijk beeld hebben van kwaliteit, tijdigheid 
en kosten, <lat de kans op een succesvolle implementatie grater is. 

De auteurs ontwikkelen een model waarin de dynamiek tussen consultant en klant uitgewerkt wordt en 
inzichtelijk gemaakt wordt. 

Detailplanning als risico 

Een laatste onderwerp in relatie tot projectsucces betreft activity planning. Bij het bespreken van de 
theorie van reele opties kwam al de kritiek naar voren <lat de Netto Contante Waardemethode impliciet 
aanneemt <lat alle gegevens over een (toekomstig) project op tijdstip t=O aanwezig zijn. Andersen 
(1996) [17] komt met een soortgelijke kritiek, maar nu ten aanzien van het plannen van afzonderlijke 
activiteiten. De auteur stelt <lat er geregeld een detailplanning gemaakt wordt voor een project waarvan 
nog niet geheel duidelijk is hoe het zich gaat voltrekken. Bij detailplanning ligt de focus ook op de 
activiteiten, zo stelt de auteur en niet op watje wilt bereiken metje project. Het artikel stelt voor om 
aan het begin van een project een x aantal mijlpalen te definieren en om te beginnen alleen een 
detailplanning te maken tot aan de eerste mijlpaal. Als deze mijlpaal dan naderbij is men met de 
informatie over het project tot dan toe beter in staat om een detailplanning te maken naar de volgende 
mijlpaal toe. De moraal van <lit artikel is dan ook: niet eerder plannen dan noodzakelijk. 

Verschillende auteurs op het gebied van projectmanagement werpen dus hun licht op succesfactoren 
voor projecten in het algemeen. Waar de een [15] aanhaalt <lat succes enkel een kwestie is van het doe) 
bereiken (desnoods te laat en desnoods te duur), vertaalt de ander kwaliteit (of doelen) en tijdigheid 
naar een kostenfactor [14]. De conclusie is in elk geval <lat de uitvoering en het monitoren van 
projecten nog altijd vooral een kwestie is van op tijd, binnen budget de juiste dingen doen . 
Projectmanagement is echter meer dan dat en de invloedsfactoren, zowel internals extern rijken verder 
dan deze " ijzeren driehoek". 
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6 Resultaten 

6.1 Inleiding 

Atos• 
Consulting 

Dit hoofdstuk presenteert allereerst de belangrijkste uitkomsten van de interviews. De eerste paragraaf 
presenteert de feitelijke antwoorden, die een beeld geven van de waardering van de afzonderlijke 
aspecten van de businesscase: de proces- en resultaatonderdelen (zie 3.5.2). Een nadere analyse van 
deze uitkomsten geeft ook een eerste indicatie welke onderdelen van het proces bepalend kunnen zijn 
voor het resultaat en welke niet. 

In de tweede paragraaf wordt een relatie gelegd tussen deze mogelijk bepalende proceselementen en 
de verschillende resultaatonderdelen: Netto Contante Waarde. Terugverdientijd, hoofddoelen en 
nevendoelen. Met een excelsheet is mogelijk om deze analyse twee kanten op uit te voeren: zowel de 
invloed van een bepaald proceselement op de verschillende outputs kan worden bekeken, als de 
bepalende procesfactoren voor een bepaalde input. 

De derde paragraaf maakt een onderverdeling naar type businesscase. In 1.3 .2 is deze typologie 
gepresenteerd en aan de hand van deze rangschikking worden de prestaties per type weergegeven. 

Het hoofdstuk sluit af met conclusies ten aanzien van de resultaten. In deze laatste paragraaf wordt ook 
th big picture gepresenteerd - een figuur die in een oogopslag de scores van de individuele 
businesscases per categorie weergeeft. 

6.2 Verzamelde informatie 
In deze paragraaf worden de uitkomsten van de vragenlijst gepresenteerd en nader bekeken. 

6.2.1 Vragenlijst 
De basis voor de gegevensverzameling is de vragenlijst die gebruikt is bij het onderzoek (zie bijlage 
1). De vragenlijst geeft, zoals eerder vermeld, informatie over een viertal onderdelen van het proces: 

de inhoud en samenstelling van de businesscase 
de rol die de businesscase speelt bij de besluitvorming 
de wijze waarop implementatie van de businesscase heeft plaatsgevonden 
de mate waarin monitoring heeft plaatsgevonden. 

Vervolgens wordt het resultaat beschouwd in twee delen : 

hetfinanciele succes, de mate waarin de financiele realisatie van de businesscase afwijkt van de 
voorspelde waarde. 
het business succes, een meer kwalitatieve omschrijving van het succes van de businesscase. 

In de volgende subparagrafen worden allereerst de resultaten van de vragenlijst gepresenteerd aan de 
hand van de verschillende onderdelen 

Nogmaals: succes 

Ten aanzien van het daadwerkelijke resultaat moet aangetekend worden dat succes eerder gedefinieerd 
is als de voorspellende waarde van de businesscase. Met andere woorden: hoe goed benaderde het 
model de werkelijkheid? Wanneer met een project bijvoorbeeld uiteindelijk twee keer zoveel winst 
behaald wordt als voorspeld, is dat allicht positief, het betekent echter wet dat de realisatie anders was 
dan de voorspelling in de businesscase. 
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Beantwoording 

De vragenlijst is voor het grootste deel samengesteld uit stellingen, waarbij gevraagd wordt een 
inschatting te geven van de juistheid hiervan. De vragen over de proceselementen hebben voor bet 
grootste deel antwoorden op een vijfpuntsschaal. De middelste waarde voor de antwoorden is bier dus 
drie (zie waarde in de verschillende figuren). 

De vragen over het resultaat hebben voor het grootste deel antwoorden volgens een driepuntsschaal. 
De middelste waarde is bier dus twee. De keuze bij de kostenafwijking voor de driedeling 0-20%, 20-
80% en >80 is arbitrair, maar geeft aan of de afwijking van de geplande waarde klein, redelijk groat of 
zeer groat is geweest. Zowel Atos als de respondenten konden zich vinden in deze driedeling. 

6.2.2 Reikwijdte 

Het eerste onderdeel van de vragenlijst betreft de reikwijdte, ofwel de scope van de businesscase en de 
invulling die hieraan gegeven is. De resultaten van de interviews zijn weergegeven in Figuur 6-1 . 

ONOERZOEK NAAR HET EFFECT VAN BUSINESS CASES - Scope en invulling 
Resultaten Interviews l J 5 
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Figuur 6-1 Resultaat vragen over scope en invulling van de businesscase (Nota bene: gemiddelde waarde 
is 3) 

De eerste twee vragen behandelen specifiek de scope van bet project: 

- Keuze uit geldentificeerde elementen - De respondenten waren het er gemiddeld zeer mee eens dat 
de keuze uit de geldentificeerde elementen voor de businesscase de juiste was. 
- Niet-geldentificeerde elementen, wel van invloed - Bij een deel van de businesscases waren er 
elementen die achteraf een belangrijke invloed bleken te hebben op bet resultaat, maar die vooraf niet 
als dusdanig onderkend waren. Gemiddeld is de uitkomst bier neutraa/. Uit toelichtingen blijkt dat 
elementen ten aanzien van de organisatie (readiness, vermogen om te veranderen), markt 
(ontwikkelingen, scenario' s) en financiering in een individueel geval een rol speelde bij de realisatie 
waar dit niet meegenomen was in de businesscase. 

Vervolgens kwamen aanpak, tools en kennis aan bod, als essentiele aspecten voor het samenstellen 
van de businesscase: 

- Aanpak toereikend - Hier is men het gemiddeld mee eens, varierend van neutraal tot zeer mee eens. 
Een enkele businesscase benadrukt de voordelen van een intensieve samenwerking om tot de 
businesscase te komen, een andere businesscase geeft aan dat een wat kritischer houding tot een betere 
businesscase had kunnen leiden. 
- Juiste tools - Ook bier is men het gemiddeld mee eens. De juiste technieken zijn toegepast om tot 
een businesscase te komen . Uit de toelichting blijkt nog wel dat de financiele modellen soms lastig te 
controleren of aan te passen zijn voor de gebruiker. Hierbij speelt ook de uitvoerigheid van de 
beschikbare informatie een rol. 
- Juiste kennis - Ook bier is men het gemiddeld mee eens. Er moet echter aangetekend worden dat 
hier een zekere spreiding is. Een aantal respondenten gaf aan dat een grotere marktspecifieke kennis 
van pas was gekomen. 

- 42 -



Onderzoek naar het succes van Business Cases bij Atos Consulting Atos,Ae 
Consulting 

Tenslotte werd gevraagd om een inschatting te geven van de elementen voor de toekomstige situatie. 

- Toekomstige elementen - Deze komt uit op realistisch (neutraal).Een deel gaf aan dat het iets te 
optimistisch was, maar per saldo komt het in het midden uit. 

6.2.3 Beslissing 
Bij dit onderdeel ligt de nadruk wederom op de businesscase zelf. De belangrijkste vraag die hierbij 
gesteld is, is in hoeverre de uiteindelijke beslissing kwalitatief (visie I strategie I noodzaak), dan wel 
kwantitatief (puur op basis van de cijfers uit de businesscase) is geweest. Beide aspecten zijn in 
afzonderlijke vragen naar voren gekomen, evenals de vraag waar bij de uiteindelijke beslissing de 
nadruk op lag. De uitkomsten staan in Figuur 6-2. 

iONDERZOEK HAAR HET EFFECT VAN BUSINESS CA 
:Ruuhaten Interviews 5 
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Figuur 6-2 Overwegingen voor de te nemen beslissing 

- Kwalitatieve overwegingen -Mee eens.Bij verreweg de meeste businesscases zijn kwalitatieve 
overwegingen meegewogen in het uiteindelijke besluit om een project uit te voeren. Alleen bij een Six 
Sigma project en bij een business plan voor een herstructurering hebben kwalitatieve aspecten geen 
noemenswaardige rol gespeeld. Kwalitatieve overwegingen zijn bijvoorbeeld: de noodzaak om een 
project uit te voeren, de visie van de bestuurder en de gevolgen voor de organisatie. 
- Kwantitatieve overwegingen - Mee eens. Hier zit we! enige spreiding in de beantwoording, 
varierend van "mee oneens" tot "zeer mee eens". Bij het ene bedrijf ligt de nadruk op de lerende 
organisatie (visie) en spelen kwantitatieve overwegingen niet een doorslaggevende rol. In een ander 
geval kent een bepaald project nog vervolgprojecten en is dat gegeven voldoende om dit project uit te 
voeren. 
- Uiteindelijke argument - neutraal, met een neiging richting kwalitatief. Bij een heel aantal 
projecten spelen beide argumenten een belangrijke rol, bij sommige is de kwalitatieve factor toch 
doorslaggevend gebleken. 

6.2.4 Implementatie 
Ten aanzien van de implementatie is van belang of het project ook daadwerkelijk is uitgevoerd 
volgens de stappen en tijdslijnen zoals dit in de businesscase ofhet businessplan beschreven is. Ten 
tweede is van belang of de realisatie van het plan plaatsgevonden heeft langs de tijdslijnen zoals die in 
de businesscase voorgesteld zijn. De resultaten zijn te zien in Figuur 6-3 . 
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Figuur 6-3 Mate waarin de businesscase volgens stappen en tijdslijnen is geimplementeerd 

Atos• 
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- Implementatie conform stappen - Mee eens. De meeste businesscases zijn uiteindelijk 
gei"mplementeerd conform de stappen in het businessplan. In twee gevallen was men het hier zeer mee 
oneens en verschilt de implementatie essentieel van de wijze volgens het projectplan. 
- Implementatie conform tijdslijnen - Hier komt naar voren <lat projecten gemiddeld langzamer 
worden gei"mplementeerd dan volgens het project-/businessplan. De twee projecten waarbij de 
implementatie essentieel verschilt van de wijze zoals voorgesteld in het projectplan blijken ook 
"veel langzamer" geimplementeerd dan volgens plan! Oorzaken die hierbij genoemd worden zijn: 
weerstand binnen de organisatie voor plannen en ontoereikende technologie en middelen. 

6.2.5 Monitoring 
Het onderdeel monitoring houdt direct verband met een van de onderzoeksvragen, waarin het belang 
van monitoring expliciet naar voren komt. In drie vragen wordt onderzocht of er monitoring 
plaatsgevonden heeft, of er ontwikkelingen zijn geweest die aanleiding gaven tot bijsturing en zo ja, of 
<lit dan ook geleid heeft tot bijsturing_ De resultaten van deze vragen zijn te zien in Figuur 6-4. 

VRAAG 12 1'3 14 
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Figuur 6-4 Mate van monitoring en aanleiding tot bijsturing I aanpassing businesscase 

Periodiek vergelijken - Bij deze vraag is bijna sprake van een unifonne verdeling varierend van 
zeer mee eens tot zeer mee oneens. Het gemiddelde is hier dus neutraal. Uit de toelichting komt 
naar voren <lat bij een bepaalde case per jaar een jaarverslag is gemaakt met daarin de vorderingen 
van de implementatie. Een andere businesscase is na het besluit in de la terecht gekomen en is 
derhalve niet gemonitord. In een derde geval gebruikte de projectleider de businesscase voor een 
tussentijdse check, maar niet structureel. 
Actuele ontwikkelingen - Deze vraag maakt duidelijk of er actuele ontwikkelingen zijn geweest 
die geleid hebben tot het bijsturen van het project. Per saldo is het antwoord hier: mee eens. Ook 
hier is er een zekere spreiding, al valt op <lat <lit bij de meeste businesscases we! het geval is. De 
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actuele ontwikkelingen bebben doorgaans betrekking op de markt (prijs- en vraagontwikkeling) en 
in een enkel geval ook betrekking op veranderende eisen binnen bet bedrijf (op boger niveau ). 
Aanleiding tot bijsturen - Hoewel de score voor deze vraag uitkomt op neutraal, moet 
vastgesteld worden dat de aanleiding om bet project bij te sturen niet geleid beeft tot bet aanpassen 
van de businesscase. In de gevallen waarin dit wel gebeurd is, is de jaarplanning aangepast of is 
met bet voortscbrijdend inzicbt gekomen tot een finetuning van de financiele planning. 

6.2.6 Realisatie: Financieel succes en eventuele afwijkingen 
Nu bet proces geevalueerd is kan er gekeken worden naar de resultaten van de businesscases. De 
gedacbte eracbter nogmaals (zie: 4.3.5), is dat wanneer de businesscase 
1. goed is opgesteld en 
2. ook de juiste beslissing beeft gespeeld bij bet besluit om de businesscase uit te voeren, 
3. vervolgens gei"mplementeerd is zoals voorgesteld en 
4. ook nog gemonitord, dat afwijkingen dan in principe in de exteme omgeving van de businesscase 

moeten ontstaan. De resultaten van de vragenlijst staan in Figuur 6-5 weergegeven. 
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Figuur 6-5 Realisatiegraad en mate van afwijking kosten en omzet 

- Volledige realisatie - Van de 14 businesscases die zijn meegenomen in bet onderzoek zijn er zes 
(inmiddels) volledig gerealiseerd. Als redenen voor bet niet volledig realiseren worden genoemd: een 
verscbuiving van de focus van bet project of een beperking tot bet realiseren van de belangrijkste 
aannames uit bet project. Andere projecten zijn slecbts deels uitgevoerd als gevolg van veranderende 
omstand igbeden. 
- lnvesteringen - de eenmalige investering valt in de praktijk niet veel boger of lager uit dan begroot. 
Dit zal te maken bebben met bet feit dat (bijvoorbeeld bij IT projecten) van te voren een offerte 
gegeven wordt van de investering. De additionele kosten zijn in de belft van de gevallen wel groter 
dan voorzien en in de andere belft van de gevallen min of meer in overeenstemming met de 
verwacbting. De additionele kosten kunnen bijvoorbeeld afwijken als gevolg van bogere 
onderboudskosten. 
- Omzet - Deze kent in drie gevallen een kleine afwijking en in vier gevallen een grote afwijking. 
Eerder genoemde exteme factoren kunnen van invloed zijn geweest op de omzet (prijs, vraag) 
- Besparing van personeels- en overige kosten - Ten aanzien van de personeelskosten kent, niet 
gebeel toevallig, alleen de Six Sigma businesscase een grote besparing van de personeelskosten. Bij 
een andere businesscase blijkt de besparing op overige kosten juist groter te zijn. In zes gevallen 
ecbter, blijken deze kosten booguit een kleine afwijking te bebben van de bedacbte waarden. 
- Netto Contante Waarde en Terugverdientijd - Deze blijkt doorgaans redelijk overeen te komen 
met de voorziene waarden. In twee gevallen is een grote afwijking waameembaar, in een geval een 
zeer grote afwijking. Hetzelfde geldt ongeveer voor de terugverdientijd. In de meeste gevallen bleek 
deze overeen te komen met de geplande waarden. Een businesscase kende bier een grote afwijking en 
een een zeer grote afwijking. 
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6.2. 7 Hoof d en nevendoelen 
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De vragenlijst sluit af met de vraag in welke mate hoofd en nevendoelen behaald zijn voor dit 
onderzoek, zoals die bij het opstellen van de businesscase gedefinieerd zijn. Deze resultaten zijn 
weergegeven in Figuur 6-6. 
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Figuur 6-6 Mate waarin hoofd- en nevendoelen gehaald zijn (nota bene: grafiek geeft aan wel/deels/niet) 

- Hoofddoelen - Deets behaald. Uit de grafiek blijkt dat in de helft van de gevallen de doelen van het 
project gehaald zijn en dat dit voor de rest - op een na - tenminste deels het geval is. Uit de toelichting 
komt naar voren dat harde doelstellingen/aanbevelingen bijvoorbeeld wel gehaald zijn, maar dat 
bijvoorbeeld organisatieverandering deels of Jangzamer plaatsvindt dan voorzien. 
- Nevendoelen - Deets behaald. Ook bier geeft ongeveer de helft van de respondenten aan dat 
nevendoelen gehaald zijn. Dit betreft echter niet een op een de zelfde bedrijven, waarvan ook de 
hoofddoelen behaald zijn: ongeveer 1/3 van de bedrijven die wel de hoofddoelen haalde, haalde 
slechts dee ls of niet de nevendoelen en andersom. 

Als nevendoelen worden genoemd: het daadwerkelijk delen van best practices, een blijvende mind 
change, en kleiner kapitaalbeslag en de toepasbaarheid van deze aanpak voor andere projecten. 

6.2.8 Het succes van de businesscase 
Nadat per onderdeel van de businesscase gevraagd is naar de prestatie van het project op dat bepaald 
onderdeel rest een concluderende en kwalitatieve slotvraag. Het businesscaseproces nog eens 
overziend, van eerste schets van het ontwerp tot de daadwerkelijke realisatie van financiele en 
business doelen, luidt deze slotvraag: Waarin zat het succes van de businesscase? Wanneer de 
businesscase uiteindelijk niet succesvol is, luidt de omgekeerde vraag, waarom de businesscase niet 
succesvol is geworden. De volgende opsomming van genoemde antwoorden geeft daarom op zijn 
minst een beeld van succesfactoren voor de businesscase. 

Met betrekking tot de reikwijdte en het opstellen van de businesscase komt naar voren dat de 
zorgvutdigheid van de voorbereiding, de realiteitswaarde en de combinatie van techniek, uitvoering en 
expertise van alle betrokkenen naar voren komt als mogelijke succesfactoren. Deze elementen kunnen 
ook genoemd worden in de context van de beslissing die genomen wordt over de Go of de no-Go. 

Ten aanzien van de implementatie en het monitoren komen de volgende elementen naar voren: 
practische bruikbaarheid en de strategie achter de businesscase, of in het geval van het niet halen van 
de doelstellingen: het niet uitvoeren van aanbevelingen, vertraging en tegenvallende kwaliteit of vraag 
van/naar het product. Ook wordt bij een businesscase genoemd dat een wijziging in de aansturing 
geleid heeft tot discontinulteit van het project. 

Ten slotte nog een aantal andere factoren die het succes van de businesscase bepalen: het niet hoeven 
doen van een investering, het teveren wat betoofd is, het winnen van een outsourcingsdeat, maar ook 
organisatie elementen als: cuttuurverandering, een groterefocus op de markt, het leggen van een basis 
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voor samenwerking met een andere partij en het geven van vertrouwen bij zowel klant als 
medewerkers <lat (in <lit geval) een go-to-market realistisch is. 

6.2.9 The big picture 
Deze paragraaf sluit af met Figuur 6-7, waarin in een oogopslag de scores van de individuele 
businesscases op zowel proces als resultaatonderdelen te zien zijn. Zo is te zien welke businesscase het 
best scoort o de verschillende unten. 

Figuur 6-7 The big picture 

6.3 Verband tussen proces- en resultaatelementen 
In de voorgaande paragraaf zijn de eerste uitkomsten van de vragenlijst besproken, aan de hand van de 
antwoorden op de afzonderlijke vragen. Hiermee is informatie verzameld over de waardering van 
opzet, aanpak, besluit, implementatie en monitoring. Ook zijn er nu gegevens over het behaalde 
resultaat en de mate waarin <lit afwijkt van de voorspelde waarden. 

6.3.1 Spreiding in de resultaten 
De volgende stap is een nadere analyse van deze uitkomsten. Om uitspraken te kunnen doen over het 
belang van individuele proceselementen voor het succes van de businesscase wordt allereerst gekeken 
naar de spreiding in de beantwoording. Wanneer er weinig spreiding is in de beantwoording van een 
bepaalde vraag heeft een nadere analyse geen zin (als het al mogelijk is). Echter, wanneer er wel een 
duidelijke spreiding is, kan bekeken worden of er verschil in resultaat is voor hoge en lage waarden 
van het antwoord. Aan de hand van de grafieken en de waarden van gemiddelde en standaardafwijking 
in Figuur 6-1 t/m Figuur 6-6 kan zo bepaald worden welke vragen meegenomen worden in de nadere 
analyse. 

Een nadere analyse van de antwoorden leidt tot het nader onderzoeken van de volgende 
proceselementen: 

Volledige realisatie 

Inschatting realistisch 

Besluit 

Implementatie stappen 

Implementatie tijd 

Monitoring 

Het project-/businessplan is inmiddels volledig gerealiseerd 

De inschatting van de toekomstige elementen was realistisch. 

De uiteindelijke argumenten voor de beslissing om de businesscase uit 
te voeren waren (kwalitatief/kwantitatiej) 

Het project is gelmplementeerd conform de stappen zoals in het 
project- I businessplan (waarvan de businesscase een onderdeel is) 
beschreven. 

Het project is gelmplementeerd conform de tijdslijnen zoals in het 
project- I businessplan (waarvan de businesscase een onderdeel is) 
beschreven. 

De realisatie van het project is periodiek vergeleken met de 
oorspronkelijke businesscase. 
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In de voorgaande paragrafen zijn de uitkomsten van de vragenlijst gepresenteerd. 
Van de verschillende proces- en resultaatonderdelen zijn de uitkomsten 
weergegeven. Hiermee is echter niet direct te zien hoe een specifieke businesscase 
scoort op de verschillende onderdelen. Hiertoe is het schema van figuur [6-7) 
opgesteld. De lijnen in de figuur staan voor de individuele businesscases. Wanneer 
de lijn door het station gaat kwalificeert de businesscase zich voor dat bepaalde 
onderdeel. Als de lijn er haven langs gaat, kwalificeert deze zich niet. Wanneer de 
lijn onderlangs gaat is er geen informatie, of is het station niet van toepassing voor 
die businesscase. 

De stations komen overeen met onderdelen uit de vragenlijst. Vijf proceselementen 
komen naar voren: 

1. Heeft de businesscase de juiste reikwijdte gehad 
2. Is de implementatie verlopen zoals de businesscase voorstelt (stappen/tijd) 
3. Is de businesscase gemonitord? 
4. Is er aanleiding geweest tot bijsturing/aanpassing? 
5. Is het project inmiddels volledig gerealiseerd? 

NCW 1'VT Doelen 

Als resultaatelementen zijn weergegeven: Netto Contante Waarde, Terugverdientijd 
en Hoofddoelen. 

Als voorbeeld wordt de donkergroene lijn gevolgd, die de uitkomsten van een 
businessplan voor marktexpansie weergeeft. 

Bij de reikwijdte bleken er toch verschillen te zijn tussen plan en realisatie. 
De Implementatie is gedaan volgens de stappen en tijdslijnen van de 
businesscase 
Het project is tussentijds gemonitord. 
Er was reden tot aanpassing en dit is oak daadwerkelijk gebeurd. 
Het project is nag niet volledig gerealiseerd. 
Uitspraken over netto contante waarde kunnen nag niet warden gedaan, voor 
terugverdientijd geldt het zelf de. 
Hoofd- en nevendoelen zijn vooralsnog niet behaald. 

De figuur maakt het oak mogelijk om te zien hoe een project scoort op de 
proceselementen, als bijvoorbeeld wel alle resultaatelementen behaald zijn 
(bijvoorbeeld de twee oranje businesscases: e-leaming en bp restructuring). 
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Deze elementen worden uitgezet tegen de resultaatonderdelen Netto Contante Waarde, 
Terugverdientijd, en het behalen van Hoofddoelen en Nevendoelen. 

6.3.2 Relatie procesonderdelen en resultaat 
Nu duidelijk is welke vragen meegenomen worden in de analyse, moet een systeem ontwikkeld 
worden waarin op eenvoudige wijze de invloed van proceselementen op het resultaat bepaald kan 
worden. Hiertoe is met Microsoft Excel een programma ontwikkeld waarmee zowel proces als 
resultaat gevarieerd kunnen worden, om zo te achterhalen of er een relatie is tussen beide. 

In het voorbeeld van figuur [[5.7]] is de "cockpit" van dit systeem weergegeven en wordt de relatie 
weergegeven tussen de vraag in hoeverre de inschatting realistisch is geweest en de mate van 
realisatie van de Hoofddoelen. 

ONDERZOEJC NAAR HET EFFECT YAN BUSINESS CASES 
Coct.,11 

variabele: .,,,_,., .... ,..."" • output: 

.. 
0 

...... 
~-:-.t~· 
~M-tijd 
-..itOl' iag . 

.......................... 
:.'.· :) 0 • 0 

,.. ...... 

l.Pn~""~" 

- -· • 0 0 0 0 
..... a..p...... ..... S...... oa.MIS ffAS 

0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 

2. inschatting realistisch 

De ins chatting van de toekomstige eleme11te11 was 
reallslisch. 

Figuur 6-8 Voorbeeld van cockpit voor de analyse van de invloed van bepalende elementen in bet proces 
("variabele") op bet resultaat ("output") 

In eerste instantie zijn drie elementen van belang: variabele (procesvraag), output (resultaatvraag) en 
de resulterende grafiek. 

Nota bene: in het voorbeeld is te zien dat in beide rijen in figuur [[5.7]] type voorkomt. In paragraaf 
[[5.3]] zal de relatie tussen enerzijds het type businesscase en anderzijds proces- ofresultaat elementen 
naar voren komen. 

6.3.3 Uitkomsten analyse 
Met het excelprogramma is eenvoudig te bepalen wat de relatie is tussen de zes procesvragen en de 
vier resultaatelementen. Al deze relaties zijn weergegeven in bijlage [[xx, nog te maken]]. Hieronder 
zal per procesvraag aangegeven worden welke relatie er gevonden is met het uiteindelijke resultaat. De 
eerste vraag over het al dan niet volledig gerealiseerd zijn zal ook de bijbehorende grafiek tonen, bij de 
overige vragen wordt verwezen naar de bijlage. De uitkomsten van de verschillende vragen zijn 
weergegeven in onderstaande tabel en worden vervolgens uitgewerkt. 
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Proceselement 
Realisatie 
Inschatting 

Besluitvorming 

Impl. (stappen) 

Impl. (tijd) 

Monitoring 

Resultaatelement 
Hoofdoelen 
NCW 

Hoofdoelen 

NCW /nevendoelen 

NCW 

NCW 

Volledige realisatie. 

Relatie 
Gerealiseerde businesscases behalen ook de hoofddoelen. 
Kleine afwijking in NCW bij reele of enigszins 
optimistische inschatting van de toekomstige elementen 
Puur kwalitatieve en puur kwantitatieve besluitvorming 
leidt tot het deels halen van de hoofddoelen 

NCW: als project gelmplementeerd wordt volgens de 
stappen, komt de NCW ook overeen met de planning 
Nevendoelen: Er lijkt geen relatie te zijn tussen het 
implementeren volgens de juiste stappen en het 
behalen van nevendoelen. 

Tijdige en langzamere implementatie leidt tot realiseren 
van NCW. Bij veel langzamere implementatie is er wel 
sprake van afwijkingen. 
Gemonitorde projecten kennen kleine afwijking in NCW, 
niet-gemonitorde projecten kennen kleine of grotere 
afwi"kin 

Hoofddoelen - De duidelijkste relatie die hier 
naar voren komt is die met de hoofddoelen. 
Duidelijk is dat die businesscases die 
gerealiseerd zijn voor het grootste dee! ook de 
belangrijkste hoofddoelen bereikt hebben. Deze 
relatie is deels logisch, al is uit de grafiek ook af 
te lezen dat 2 businesscases niet volledig 
gerealiseerd zijn, maar we! de hoofddoelen al 
bereikt hebben. De resultaten voor de Netto 
Contante waarde geven een zelfde beeld, met als 
uitzondering dat het project met de grootste 
afwijking in NCW (>80%) schijnbaar we! de 
hoofddoelen bereikt heeft. (zie Figuur 6-9) 

1. volledige realisatie 
Hoofddoelen 

2 

Het pro]ect-lbusinessplan is inmiddels volledig gerealiseerd. 

Figuur 6-9 Verband tussen realisatie en hoofddoelen 

Inschatting realistisch 

Netto Contante Waarde - De inschatting van de toekomstige elementen voor de businesscases met 
een kleine afwijking in de voorspelde Netto Contante Waarde blijken uiteindelijk ook realistisch of 
iets te optimistisch ingeschat te zijn. Wat we! opvalt, is dat de businesscase met de grootste afwijking 
in NCW te pessimistisch ingeschat is (wat ook tot uiting komt in een grote afwijking van de voorziene 
terugverdientijd). 

Besluit 

Hoofddoelen - De businesscases waarbij op puur kwalitatieve of puur kwantitatieve gronden besloten 
is om tot uitvoering over te gaan, hebben geleid tot een gedeeltelijke realisatie. Bij de businesscases, 
waarbij de hoofddoelen we! gehaald zijn, hebben bij de besluitvorming zowel kwalitatieve als 
kwantitatieve argumenten meegewogen. 
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Netto Contante Waarde -Er is een heel duidelijke relatie te zien tussen het volgen van de juiste 
stappen en het realiseren van de geplande Netto Contante Waarde. Het behalen van de hoofddoelen en 
de terugverdientijd laten een zelfde patroon zien. 

Nevendoelen - Bij deze vraag is het ook interessant om de relatie met het behalen van nevendoelen te 
beschouwen. Hieruit komt namelijk naar voren dat het halen van gestelde nevendoelen niet af lijkt te 
hangen van het juist volgen van de stappen uit de businesscase. 

Implementatie (tijd) 

Netto Contante Waarde- Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat bij een tijdige of 
langzamere implementatie de realisatie van de Netto Contante Waarde redelijk overeenkomt met de 
voorspelde waarde, maar dat de projecten waarvan de implementatie veel langzamer is geweest dan 
voorzien we! een redelijk grote afwijking kennen (zie bijlage 6). Opvallend is dat deze relatie bij de 
beschouwing van de hoofddoelen veel minder duidelijk is. De figuur met de NCW geeft aan dat er een 
redelijke spreiding is ten aanzien van tijdige en te langzame implementatie. 

Monitoring 

Hoofddoelen - Er lijkt geen relatie te zijn tussen de mate van monitoring en het behalen van de 
hoofddoelen. Schijnbaar heeft men bij het uitvoeren van een project we! een sterke focus op de 
hoofddoelen en speelt monitoring geen bepalende rol voor het al dan niet halen van de hoofddoelen. 
De nevendoelen laten een zelfde beeld zien . 

Netto Contante Waarde - De projecten waarbij de realisatie periodiek vergeleken is met de 
oorspronkelijke businesscase kennen een kleine afwijking van de uiteindelijke Netto Contante Waarde . 
Wat opvalt is dat de twee projecten die weinig of niet gemonitord zijn ook een grotere afwijking in de 
NCW laten zien, al scoren twee andere projecten die niet gemonitord zijn ook redelijk qua realisatie 
van de Netto Contante Waarde. 

6.4 Verschillen per type businesscase 
In paragraaf 1.3.2 zijn de businesscase onderverdeeld volgens een typologie die gebruikt wordt door 
de belastingdienst. De businesscases zijn onder te verdelen langs de dimensies noodzaak en invloed. 
Uiteindelijk zijn de 14 businesscases die bij het onderzoek betrokken zijn onderverdeeld in de vier 
categorieen van deze typologie: 2 High potential, 7 strategisch, 3 onderhoud en 2 bedrijfskritisch. 
In deze paragraaf wordt nog beschouwd welke verschillen er waar te nemen zijn tussen de 
verschillende categorieen enerzijds ten aanzien van de realisatie van proceselementen en 
resultaatelementen anderzijds. 

6.4.1 Verband tussen type en proces 
De belangrijkste resultaten komen naar voren wanneer de relatie tussen het type businesscase en de 
uiteindelijke beslisargumenten (kwalitatief dan we! kwantitatief van aard) bekeken wordt. Hier valt 
vooral op dat zes van de zeven strategische businesscases neutraal scoren. Dit kan verklaard warden 
door de gedachte dat een strategische businesscase (hoge noodzaak, strategische invloedssfeer) 
eigenlijk per definitie niet enkel en alleen uitgevoerd wordt op kwalitatieve gronden. De overige 
categorieen geven niet zo'n duidelijke relatie, mede omdat het hier maar om twee of drie 
businesscases gaat. 

Ten aanzien van het volgen van de juiste stappen valt op te merken dat de twee onderhoud 
businesscases in grate mate ge"implementeerd zijn volgens de voorgestelde stappen. Wanneer gekeken 
wordt naar het tijdspad van de implementatie dan valt hooguit op dat beide high potential 
businesscases langzamer ge"implementeerd zijn dan voorgesteld. Dit zou verband kunnen houden met 
de lagere noodzaak om deze weliswaar strategische projecten direct uit te voeren. 
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Wanneer gekeken wordt naar het verband tussen type businesscase en de mate van monitoring dan valt 
ook bier op dat er een bijna continue verdeling is varierend van zeer mee oneens tot zeer mee eens 
voor de stelling dat de realisatie periodiek vergeleken is met de oorspronkelijke businesscase. 

6.4.2 Verband tussen type en resultaat 
Als gekeken wordt naar de relatie tussen type businesscase en netto contante waarde, valt op dat de 
onderhoud businesscases alle drie een kleine of geen afwijking hebben in de realisatie. In de vorige 
paragraaf werd al duidelijk dat deze businesscases ook gei"mplementeerd zijn volgens de stappen zoals 
voorgesteld in de oorspronkelijke businesscase en dit kan de kleine afwijking in de realisatie van de 
netto contante waarde verklaren. 

Ten slotte valt bij de beschouwing van type en hoofddoelen op, dat die businesscases die we! de 
hoofddoelen gerealiseerd hebben strategische of onderhoud businesscases zijn. Dit heeft wellicht te 
maken met de gedachte dat bij strategische businesscases meer wordt gefocust op het behalen van 
overall doelstellingen. Dat de hoofddoelen bij onderhoud businesscases gehaald worden is te verklaren 
aan de hand van het voorgaande: door het volgen van de voorgestelde stappen zijn ook de hoofddoelen 
behaald. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk zijn de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Zowel de uitkomsten van 
de interviews als de relaties tussen proces en resultaat en de verschillen in realisatie per type 
businesscase zijn gepresenteerd. Het onderzoek besluit met het trekken van conclusies uit deze 
informatie. 

Daarbij zullen allereerst de belangrijkste resultaten per proces/resultaat onderdeel opgesomd worden, 
om vervolgens terug te gaan naar de onderzoeksvragen. Met behulp van de resultaten van het 
onderzoek en het theoretische kader zullen deze vragen beantwoord worden. Hiema wordt 
teruggegaan naar de doelstelling van het onderzoek en bepaald in hoeverre deze doelstelling behaald 
is. Het verslag rond af met een aantal aanbevelingen op basis van de daarvoor getrokken conclusies. 

7.2 Resultaten per proces-/resultaatonderdeel 
De vragenlijst is opgesteld aan de hand van 6 onderdelen van het businesscase proces, zoals 
gepresenteerd in paragraaf 3.5.2. De vragenlijst geeft de directe resultaten op deze onderdelen. 

Reikwijdte - De businesscase hadden de juiste reikwijdte, al bleken er in een aantal gevallen 
toch externe elementen (readiness van gehele organisatie/marktpartijen/timing van de 
financiering) te zijn die invloed hadden op de realisatie van het businessplan. 
Besluitvorming - Het algemene beeld <lat ontstaat, is <lat er een balans is tussen kwantitatieve 
en kwalitatieve overwegingen bij het besluit om een project uit te voeren of niet. De 
businesscase speelt hierbij dus een belangrijke, maar niet allesbepalende rol. 
Implementatie - Bij de implementatie zijn over het algemeen we! de stappen gevolgd die 
voorgesteld worden in de businesscase. Projecten worden over het algemeen volgens plan of 
enigszins langzamer voltooid dan gepland. 
Monitoring - Ten aanzien van het tussentijds vergelijken van de realisatie met het plan valt 
op <lat hier een zeer grote spreiding is van helemaal we! tot helemaal niet. Redelijk vaak is er 
een reden om de plannen bij te sturen. Marktontwikkelingen, maar ook veranderende 
prioriteiten binnen de organisatie kunnen hier de oorzaak van zijn. Slechts in een dee! van de 
gevallen leidt <lit ook tot een aanpassing van de businesscase. 
Financiele doelstelling- Zes van de veertien businesscases zijn volledig gerealiseerd. 
Investeringen blijken in de regel niet veel af te wijken van de planning, omzetten kunnen we! 
redelijk afwijken van het geplande. De beoogde Netto Contante Waarde en Terugverdientijden 
worden in de regel we! gerealiseerd zonder grote afwijkingen. 
Business doelstelling - Harde doelstellingen worden in de regel we! gehaald, softere 
onderdelen als organisatieverandering, vinden langzamer plaats dan voorzien. Ook 
nevendoelen worden doorgaans volledig of ten dele gehaald. Het betreft hier dan het 
ontwikkelen van best practices of het realiseren van een omslag in het denken. 

7.3 Proces in relatie tot resultaat 
Een nadere analyse van de uitkomsten is gedaan door de invloed van proceselementen op het resultaat 
te aanschouwen. De belangrijkste uitkomsten van deze analyse zijn: 

Voltooiing - De businesscases die inmiddels voltooid zijn hebben ook voor het grootste dee! 
de hoofddoelen behaald 
Inschatting elementen - De businesscases die realistisch of iets te optimistisch ingeschat zijn, 
laten ook een kleinere afwijking in de voorspelde Netto Contante Waarde zien. 
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Besluitvorming - Businesscases waarbij op puur kwalitatieve of puur kwantitatieve gronden 
besloten is om tot uitvoering over te gaan, hebben geleid tot een gedeeltelijke realisatie. Daar 
waar met beide aspecten rekening is gehouden, heeft <lit in de meeste gevallen wel geleid tot 
een volledige realisatie. 
Implementatie (stappen)- Wanneer een project gei"mplementeerd wordt volgens de in de 
businesscase voorgestelde stappen, wordt de voorgestelde Netto Contante Waarde ook 
gehaald. Ten aanzien van het behalen van de hoofddoelen en de terugverdientijd is een zelfde 
beeld te zien. De resultaten geven geen duidelijke relatie tussen de juiste implementatie en het 
behalen van nevendoelen. 
Implementatie (tijd) - Een tijdige of iets langzamere implementatie leidt doorgaans tot het 
halen van de geplande Netto Contante Waarde. Projecten die veel langzamer gerealiseerd zijn 
kennen wel een grotere afwijking in de NCW. 
Monitoring - Er lijkt geen relatie te zijn tussen de mate van monitoren en het behalen van de 
hoofddoelen. Het lijkt er op dat men de hoofddoelen niet uit het oog verliest, ook als de 
realisatie tussentijds niet wordt vergeleken met de businesscase. Projecten waarvan de 
realisatie wet periodiek vergeleken is met de businesscase kennen doorgaans een kleine of 
geen afwijking in de Netto Contante Waarde. Van de projecten die niet gemonitord zijn 
hebben er 2 een grotere afwijking, maar hebben de 2 anderen hooguit een kleine afwijking in 
deNCW. 

7.4 Verschillen per type businesscase 
Ten slotte is gekeken naar verschillen tussen typen businesscases, zoals besproken in paragraaf 
1.3.2 .. De belangrijkste uitkomsten van deze analyse zijn hieronder weergegeven: 

Veruit de meeste strategische businesscases worden uitgevoerd op zowel kwalitatieve als 
kwantitatieve gronden. 
High potential businesscases, die geen directe noodzaak hebben om uitgevoerd te worden, 
Jijken ook niet altijd binnen de voorgestelde tijd voltooid te zijn. 
Er lijkt ook geen relatie te zijn tussen het type businesscase en de mate waarin gemonitord 
wordt. 
Onderhoud businesscases kennen geen of een kleine afwijking in de realisatie van de NCW. 
De businesscases die wel de hoofddoelen hebben behaald zijn de strategische en de onderhoud 
businesscases. Dit kan verklaard worden door respectievelijk de sterke focus op hoofddoelen 
en het volgen van de juiste stappen om tot het voorspelde resultaat te komen. 

7 .5 Terug naar de onderzoeksvragen 
Hiermee zijn de belangrijkste conclusies ten aanzien van de resultaten gepresenteerd. Nu kan worden 
overgegaan worden tot de beantwoording van de onderzoeksvragen. Deze zijn in paragraaf 3.3 
gepresenteerd, nadat de doelstelling opgesteld is. 

Wat is de voorspellende waarde van een businesscase? 
De globale conclusie is dat een businesscase een redelijk goede voorspellende waarde heeft. De 
realisatie van de businesscase komt in de regel overeen met het plan. Ook harde, meetbare 
doelstellingen worden gerealiseerd. Zachtere elementen worden niet altijd gehaald, maar de focus van 
de businesscase zelf Iigt vooral op de eerste categorie. 

Is het succes of fa/en toe te schrijven aan de businesscase? 
Het antwoord op deze vraag volgt uit de analyse van proces en resultaatonderdelen. Uit de interviews 
blijkt <lat de klanten van Atos tevreden zijn over de uiteindelijke businesscase en de manier waarop 
deze tot stand is gekomen. De analyse van proces en resultaatonderdelen toont aan dat een realistische 
inschatting ook leidt tot het realiseren van de beoogde Netto Contante Waarde. 

Uit het onderzoek kan afgeleid worden dat bij besluitvorming, waarbij naast de businesscase ook 
kwalitatieve overwegingen een rol spelen, leiden tot een betere realisatie. Ook komt uit het onderzoek 
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naar voren dat een nauwgezette implementatie, volgens de voorgestelde stappen, leidt tot het behalen 
van de geplande doelen en NCW. Tijdige, of enigszins langzamere implementatie dragen ook bij aan 
het behalen van de voorspelde resultaten. De projecten die veel langzamer gei'mplementeerd zijn 
scoren ook lager. 

Worden businesscases gevolgd en ge-update? 
Er is een grote spreiding in de mate waarin een businesscases gevolgd wordt tijdens de realisatie. De 
helft van de projecten die bij het onderzoek betrokken werden gemonitord. Het behalen van de 
hoofddoelen lijkt niet af te hangen van de mate waarin monitoring plaatsvindt. Monitoring lijkt we! bij 
te dragen aan het behalen van het voorspelde resultaat. 

Uit de vragenlijst blijkt ten slotte dater redelijk vaak aanleiding is tot het bijsturen van het project, 
terwijl dit slechts in een heel enkel geval leidt tot het daadwerkelijk aanpassen van de businesscase. 
Het lijkt er dus op dat de businesscase zich niet eenvoudig laat aanpassen, wanneer afwijkingen of 
vertragingen in de implementatie daar aanleiding toe geven. 

7.6 Aanbevelingen 
De klanten van Atos Consulting zijn doorgaans tevreden over de totstandkoming van de businesscases 
en de inhoud ervan. De businesscase is daarmee ook daadwerkelijk het instrument voor het 
ondersteunen van het management bij het nemen van beslissingen over een belangrijke verandering 
(zie 1.3 .1 ). Het proces van implementatie leidt doorgaans tot goede resultaten, wanneer dit ook 
plaatsvindt volgens de stappen en het tijdsplan uit de businesscase. 

7.6.1 Monitoring 
Het monitoren van dit proces vindt echter net zo vaak niet als wel plaats. De hoofddoelen worden 
hierbij in de regel weliswaar niet uit het oog verloren, maar de realisatie van inkomsten en uitgaven en 
als bottom line de Netto Contante Waarde zijn gebaat bij een goede monitoring. Wanneer de 
businesscase meer dan nu gericht is op het element van monitoring, waarbij voortgang en kasstromen 
van het project eenvoudig vergeleken kunnen worden met de realisatie van het project, heeft de klant 
meer en sneller informatie over afwijkingen. 

Een mogelijkheid is het uitbreiden van de businesscase met een monitorgedeelte, waarin realisaties 
ingevuld kunnen worden en afwijkingen in beeld gebracht kunnen worden. Dit is een technische 
oplossing, waarbij het echter de vraag is hoe eenvoudig dit in te vullen of bij te houden is. De eerder 
genoemde mogelijkheden om de businesscase in te passen in de bestaande planning en control cyclus 
is hierbij een belangrijk element. 

Atos Consulting zou ook kunnen overwegen om de monitoring zelf te ondersteunen, door bijvoorbeeld 
het doen van een voortgangs audit. Voor Atos houdt dit ook de strategische keuze in om verder in een 
project/businessplan aanwezig te zijn. Na het voltooien van de businesscase is Atos niet nog betrokken 
bij de realisatie. Het voordeel van een verdere betrokkenheid bij de realisatie is de grotere commitment 
bij het project. 

7.6.2 Waarde van flexibiliteit 
Een tweede aanbeveling betreft de theorie van reele opties, die in 5.2.2 is besproken. Ook in de 
businesscases die Atos ontwikkelt is er sprake van opties, de mogelijkheid om later, meer, anders, 
helemaal niet of met kennis uit het project tot dan toe middelen toe te wijzen . De volledige uitwerking 
van deze theorie in de businesscases lijkt wat omslachtig en draagt wellicht niet direct bij aan de 
begrijpelijkheid ervan. Het is echter wel waardevol om opties die zich later kunnen voordoen vanaf het 
begin af te identificeren om zo het opwaartse potentieel van de investering in te schatten. 
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7 .6.3 Gegevensverzameling 

Atos:e 
Consulting 

De laatste aanbeveling heeft betrekking op dit onderzoek zelf. Door deze gegevensverzameling heeft 
Atos een beeld gekregen van de invloedsfactoren van een succesvolle businesscase. Het ontwikkelen 
van kennis van het eigen product kan innovatie bevorderen. Informatieverzameling, samen met de 
ervaring van professionals zorgt voor een verdere kennisontwikkeling. Dit onderzoek betreft 
uiteindelijk slechts 14 bedrijven, maar verder kwantitatief onderzoek kan hardere cijfers naar voren 
brengen over succesfactoren van een businesscase. 
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. ONDERZOEK NAAR HET su~~~;,AN.Bustrl 

Busirless~es zifn' es5el'ltieel bii het nemen van beslissingen over belangrijke inyest~~riQe"r\ .Wil de beslissing goed zijn dan moot · 
'de busine~ase dat ook zijn. Maar hoe goed zijn businesscases nu eigenlijk in het :v~rspelien van het succils van een 

· investelingz Zijn 1;1r'verb11iermogelijkheden? 

Organisaties onderbouwen investeringsbeslissingen met een businesscas1f on\ :' 
- beslissingen sneller en effectiever te nemen; 

- beslissingen kwantitatief te onderbouwen, waardoor onzekerheid gereduceerd word!; 
- kritieke en gevoelige variabelen te identiflceren; 

- gevolgen van te nemen beslissingen door middel van scenario's te simuleren ; 
- aannames zichtbaar te maken. 

Nadal positief is besloten volgen organisaties de realisatie van de investering. Werkelijke kasstromen warden gemeten en 

vergeleken met geplande kasstromen uit de businesscase. Afhankelijk van de omstandigheden wordt de implementatie van de 

investering bijgestuurd en/of de businesscase aangepast. 

Sinds 2000 heeft Atos Consulting (voorheen KPMG Consulting) meer dan 100 businesscases gemaakt voor uiteenlopende 

investeringsbeslissingen van middelgrote en grate organisaties,. Maar o'.11dat organisaties zelf verantwoordelijk zijn voor het 

monitoren van een investering is Atos Consulting meestal alleen op hoofdlijnen bekend met de resultaten van een investering. 

Om een beter inzicht le krijgen in waarom en onder welke omstandigheden businesscases wel of niet leiden tot een succesvolle 

bben wij een onderzoek opgezet met als belangrijkste vragen : 

de waarde van businesscases gemaakt door Atos Consult" 

cces of falen van een investering toe te schrijven aan de bu 

- H.OE!"'IVO.' cl( dE!,tEiallsatie van investeringen gevolgd? 

-2-

·Bet onder70ek 

In het interview kijken wij terug op de businesscase het besluitvormingsproces, de implementatie, het monitoren en de 

kwantitatieve en kwalitatieve resultaten 

kleiner zijn de afwijkingen tussen plan 

ering. !?E! hypothese is dat hoe beter deze stappen zijn uitgevoerd des te 

. De vragenlijst werk( grotendeels met stellingen, waarvan gevraagd word1 ~I 

in welke mate u hat er mee eens, dan wel oheens bent. 
a • - • 

De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen zullen 

aan u teruggekopp~kl ,warden. Uiteraard zal uw bijdrage 

zeer vertrouwelijk b011andeld warden. 

Wij 
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ONDERZOEK NAAR HET SUCCES VAN BUSINESSCASES 

Bij het bepalm van de scope van de businesscase is besloten welke 

elementen in de businesscase worden rneegenomen en welke 

elementen buiten de businesscase vallen. 

1. Bij bet opstellen van de businesscase is de juiste keuze gema.lkt 

uit de geidentificcerde elementen. 

Meeeens Mee oneens 

0 0 0 0 0 

t a. lndien oneens, welke elementen hadden meegenomen moeten 

worden om Lot een grotere voor~pecllende w~.~rde te kom~.1~ ~L 

2. 

I. 

2. ·· ····· •··· ·· ·· ·· ·· ·•·········· · ·•·· · •·· · ··· ·· ·· · ··· · · · · 

3 . ..... ................... ...... .... .. .. .......... .... .. ... ... ..... . 

Bij het bepalen van de scope van de businesscase zijn er 

elementen niet geidentificcerd, die wel cen belangrijke invloed 

hebben gehad op de realisatie van het project. 

Meeeens Meeoneens 

0 0 0 0 0 

2a. lndieo ja, welke elementen zijn vooraf niet geidentificeerd? 

I. ··· ········· ······ ··••···•· ··•·· ·•···•···•· · .. ···· ·· · ······ ··· ·· ·· 

2. ······ · ········· · ···· · ······· · ··········· · · ·· · ··············· ·· ·· · 

3. ··· · •·· ·· ··· · ··· · ··· ·········•··· ·•·· · ··· · ·· · · ····· ··· ····· ······· 

De~ kennis (zowel projectspeclfiek, brancl1especjfiek 

aJs algemeen thcorctisch) l""5 toeieikend om tot cen gocde 

Mcecens Mee oncens 

0 0 0 0 0 

Een beslissing wordt doorgaans genomen op basis van kwalitatieve 

7. 

8. 

9. 

en kwantitatieve argumenten. 

Kwalitmieve overwegingen (visie/strategie, politick, 

concurremieoverwegingen) hebben een belangrij ke ro l gespeeld 

bij de bcslissing. 

Meeeens Meeoneens 

0 0 0 0 0 

Kwantitatieve overwegingen (financil!le I zoals weergegeven in 

de business case) hebben een bclangrijke rol gespceld bij de 

beslissing. 

Meeeens Mee oneens 

0 0 0 0 0 

De uiteindelijke argurnenlen voor de beslissing om de 

businesscasc uit te voeren waren: 

Puur kwalitatief 

0 0 0 

Puur kwantitatief 

0 0 

m. lmplementatie 

IO. Het project is geimplemeoleerd confonn de stappen en 

3. tijdslijnen zoals in bet project-/ businessplan (waarvan de 

4. 

5. 

Te pessimistisch Realistisch Te optimistisch 

0 0 0 0 

Om samen met u te komen tot een inschatting van de toekomstige 

ontwikkeling van de elementen van de businesscase heeft Atos 

Consulting haar aanpak, tools en kennis toegepast. 

De aanpak Vall Atos Consulting (middels inlC;;iews, wo.btlOiJs· 
en terugkoppeling van resultaten) was toereikend om tot een f 

juiste businesscase IC komen. 

Meecens Meeoneens 

0 0 0 0 0 

Om lot een goede weergave te komen van de businesscase'zijo 

de juislC tools gebruikt (financiele modellen, six sigma, ABC). 

Meeeens Meeoneens 

0 0 0 0 0 
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businessc~ eeo onderdeel i_s) bcschreven? 

Mee eens Meeoncens 

0 0 0 0 0 

IOa. 

I.····•··············· ··· ··· ·· ··· ····· ··· ·· ··· ······················ 

2. ····•···•····· ·· · ·· ··· ··· ·· ·· · ··· ··· ·· ··· ··· ··· ·•········•· · ·· · ··· 

3. ········ ········ · ··· ···· · ··· · ·······•···•·········· · ······ · · ·· · ··· 

IV. Monitoring 

11. De realisatie van hel project is periodiek vergeleken. met de 

oorspronkelijke businesscase. 

Meecens Meeoncens 

0 0 0 0 

Wat was (eventueelJ de reden om de businesscase niet IC Ila. 
monitoren? 

I. geeo goede, actuele data bcschikbaar 

2. past niet in planning&control cyclus 

3. procedures voor monitoren ontbreken 

4. anders, namelijk ......... . .......................... . 

0 
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ONDERWEK NAAR HET SUCCES VAN BUSINESSCASES 

Ua. 

Actuele ontwikkdingm hebbeo naannate de realiS&tie van .bet 

project vordcrde, geleid tot bet bijsturen van bet P!OJe<:t. 

Meeeens Meeooeens 

0 0 0 0 0 

de overall dO!'lsteUingen te kun~o~ajen. ' 

Meeeens Meeoneens 

0 0 0 0 0 

Grootte vnn de afwijking 

0-20% 20-80% 

14. lnvestering (one-om D D 

15. Additionele jaarlijkse kosten vanwege' D D 

de investering (licenties/onderho4 

e.d.Y, 

16. Omzet (marktaandeel) D D 

17. Besparing op personeelskosten' D D 

18. Overige besparingen D D 

19. Netto Contante Waarde D D 

20. Terugverdientijd D D 

VI. Behalen doel van de business case 

21. Zijn met bet project de beoogde doeleo van de verschillende 

belanghebbenden bebaald? 

Wei 

0 

Deels 

0 

Ni et 

0 

>80% 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

v. AfwlJklnaen 

Ja 

0 

Nee 

o. 

Schat bi) de volgende vragen in hoeverre de realisatie afwijkt van de 

waarden in de business case en geef aan in welke mate de 

afwijkingen we rd en veroorzaakt door inteme of externe 

ontwikkelingen. 

Oorzaak van de afwijking 

alleen intern alleen extern 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

22. Zijn met het project oevendoelen van de verschillende 

belanghebbenden bebaald? 

Wei 

0 

Deels 

0 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Ni et 

0 

23. Ten slotte, waario zat bet succes v~ de buslnesscase? ~----··-----··-···-· .. 

DIT IS HET EINDE VAN DE VRAGENWST. WU DANKEN U VOOR HET INVULl.EN. 
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ONDERZOEK NAAR HET EFFECT VAN BUSINESS CASES 
SCORINGSMODEL : Bedrljf X ,..,... 2001·1 2001·1 2002·1 2002·1 ,..,.. 

As Is sltualle (Business Case) 
lnvestering (one-oft) USOk 
Additionele jaarlijkse kosten varnwge de investering USDk 
Omzet USOk 
Personeelskosten USOk 
Overige kosten USOk 

Kasstromen USOk 

To Be sltuatle {Business Case) 
lnvesteri ng (one-off) USO k 
Additionele jaarlijkse kosten vanwege de investering USOk 
Omzet USO k 
Personeelskosten USOk 
Overige kosten USOk 

Kasstromen USOk 

Gap (Business Case) 
lnvestering (on&off) USO k -90 ·90 ·90 ·90 0 ·90 
Additionele jaarlijkse kosten vanwege de investering USO k 0 ·770 ·941 ·l .082 ·1.204 ·1.309 
Omzet USO k 0 1.628 2.027 2.335 2.587 2.854 
(Besparing op) personeelskosten USO k 0 ·235 ·286 -325 ·355 ·387 
(Besparing op) overige kosten USO k 0 -642 -705 ·748 ·833 ·890 

Relevante kasslromen USOk -90 .1 rn 4 91 194 178 
Discount factor %J0,5jr ~ 1,000 0,943 0,890 0,840 0,792 0,747 

Contante Waarden USOk ·90 -104 76 154 133 

Netto Contante Waarde USOk ~ 

Cumulatieve Contante Waarden: 
lnvestering (one-off) USO k .gn -175 -255 -331 -331 ·398 
Additionele jaarlijkse kosten vanwege de investering USO k 0 .727 ·1.564 ·2.472 ·3.426 -4.404 
Omzet USO k 0 1.536 3.339 5.299 7.348 9.481 
(Besparing op} personeelskosten USO k 0 ·222 -477 ·"749 -1.031 ·1 .320 
(Besparing op) overige kosten USO k D -606 -1 .233 ·1.861 -2.521 -3.185 

Cumulati eve Contante Waarden USO k ·9-o -194 ·190 -114 40 174 

Eerste jaar van positieve Contante Waarde 1hjaar 

T erugverclienperiode 1hjaren 00 0 0 00 00 37 00 

Terugverclientijd jaren 1 9 

Data voor waterval graffek 
i;i;w Wu l!J.g,la 

lnvestering (one-off ) USO k -396 ·398 
Additionele jaarlijkse kosten vanwege de investering USO k -4.404 ·398 -4.802 
Omzet USO k 9.481 ·4.802 4.679 
(Besparing op) personeelskosten USO k ·1.320 4.679 3.359 
(Besparing op) overige kosten USO k ·3.186 3.359 174 
Totaal USO k 174 0 174 
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·90 
·1."48 
3.136 

·419 
,9112 

199 

-90 
-1.446 
3.1 36 
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199 
0,705 
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·461 
-5.423 
11.692 
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·3.878 

314 

00 

Atos• 
Cons'ulting 

""""' 
,..... 

0 
·1.582 
3.412 

·451 
"1.064 

31 5 

0 
·1.582 ·1.698 
3.41 2 3.701 
·451 ·483 

-1.06-1 -1.1 25 

315 394 
0,665 0,627 

210 247 

·461 -461 
·6.475 ·7.541 
13.961 16.283 
-1.915 -2.218 
-4.586 ·5.292 

524 771 

0 0 00 
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Bijlage 3. Uitwerking van de onderzoeksgegevens. 

De analyse van de onderzoeksresultaten is gedaan met behulp van een excelmodel. De antwoorden van 
de vragen zijn ingevoerd en vertaald naar een waarde tussen 1 en 5 voor de vijfpuntsschaal en tussen 1 
en 3 voor de driepuntsschaal. Dit is weergegeven in Figuur 10 en Figuur 11. 

1
0NDERZOEK NAAR HET EFFECT YAN BUSINESS CASES 
Resultaten interviews 

YRAAG 

;:_1 

·.·.·.-.·.··"'-"! 

1a 
Bij hct opotcllcn ••• de lndicn onccno, wclk• 
bu::::inc:::::::: c::11::::c i:::: de cltmcntcn h::11ddcn 
jui::::tc kcu;:c 9cm::.::11kt uit mcc9cnomcni moctcn 

de 9<idcntificccrdc wordcn om tot ccn 
clcmcntcn. 9rotcrc vooropcllcndc 

w::ii::iirdc tc komcn? 

2 
Bij hct b•p•l•n ••• de 
:::cope v::11n de 
b1,1::::inc::::::::c::ii :::::c o:ijn er 
clcmcntcn nict 
9<id<ntificccrd, die wcl 
... bcl•n9rijk• invlocd 
hcbbcn g<h• d op de 
rc::iili::::::iitic v::.n hct 

,__---- - ------------------+---------------------
GEMIDDELDE Zeer mee eens neutraal 

YAARDE 4.615 2.315 
STANDAARD AFYIJKING 

BUSINESS CASE 

+------------------------t .... ..... ... ri:!!.e..!.e.11.s. .. .. .. ..... l.\9!.1.i.?.h..\i11.!l ..................... i .. .. ?.!.e.r .. 111.e.~ . .C?.n.~.e.11.s. ... . 
:----- - - -------------------t ....... ?.e.!.r . ri:!~.e. .!.e.11.~ ... ).t.C?.e.!!~!:'!!.i.n.g ..................... L ..... ?.e.~.~ . ri:!!.e. .!.e.11.s. .. .. .. 
,__--------- ----- --------t ....... ?.~.e.r .. 111.e.~ .. e.~.ll~ ...... ~.\9!.1.i,?.h..\!p.!lL ................... j ....... ?.~.e.~ .. 111.e.~ .. e.~.ll~ ..... .. 
;--- - --------------------1 ............ 111.e.! .. e.~.ll~ ......... .). t.<?.e.l!~.h.ti.n,g .. 0,. ................ L...?.e.~.r . ri:!~.e..911.e.~.ll~ .. .. 

,__ ___________________ _ _ ..... -.-.-.- -.-.-.?_~;,~;-;;.~~-~-s..-.-.-J.-:.~.;~-~-~-:m~ ..................... ~.-.-.-.-.-.-.-.J.-.-.·.~-~~-~~-;-~-;~;~-~-~ ...... .. 
,__----- -------------- ----1·.-.-......... ?.~~t;·;;;~·~.s..-.-.-.-J:.~.:.·~~1:.:.~ ...................................... J.-.·.-.·.-.·.-.-.-~·;.:.-.·~~.:.;.~·~------.-.-.-.... .. 
,__ __________ ___________ _. ....... ?.~.e.r .. 111.e.! .. e.~.ll~ ...... i.t9!_li.c.h..ti11.9 .................. ... j .... ?.!.e.r .. 111.e.! . .C?.ll!.e.ll.S. ... . 

;------------------------1·""""·.-.-~·;,;·; ... ~,;;_-.;;_~-~ ....... -.-.t.:·~·;_i,i.~·~}i~~-... -................................. J.·J;,;;, .. ~,;;, .. ~.~;,;·~-~ ...... .. 
;----------------------------1 ... ·.-.-.--.·~~~~;,;;·;.-~-~-~-·.-.-.-.-.t:·~·;_i,i.~·~.:·:~~-.................................... J-.--.................. ~.;;-.-;_;~-~ ................... .. 
,__----------------------t·· .. ···?.e.!.1.ri:!!.e..!.e.ll.S. ... ... : . !.9.e.!i~.h.!.i.n.9 ..................... t ........ .... 111.e.! .. e.!.ll~ ....... .... . 

Figuur 10 Antwoorden van de vragenlijst 

ONDERZOEK NAAR HET EFFECT YAN BUSINESS CASES . . i i • 1 .. De gebHi•te •e .. is (zowel 
---~~!'~-~it~t;~ .. j~l;~~j·~-;;;~· .. ......... .... .. ............ .... ....... .. .. .............. .... .. .. .. .................... ............. .. .. 1' .~'" 'i'~ .... 3··~- .. -~.. ...:5· ~ .... 5 ·~ .. ··5·· projectspecifie•. bruc•especifie 

YRAAG ;ols ;ol9e•eH t•eoretisc•J wu 
GEMIDDELDE toeoei•e.d o• tot ee• 9oede 
GEMIODELOE b.si.essuse te •o•e.. 

1: 

afgerond GEMIDDELDE 
STANDAARDAFVIJKING 
STANOAARDAFV WKING 

·~_·::.· ·.-.-.-~?L.·.-.-.-.-.-~.·~.·.-.-.-.-.-.-.-..·~.·.-.-.-.-.--.-~ . ._._.~_._._._._._.~_· ·.·:: .. ·.-.-.-.·.·.·_._._.__._ ..... _._._~_._._ ....... _._._._._._._ ... ... _._._.__._._._._._-~.-.-.. ·.-.-.-.-·-.·.-~.·.-.-. ._ .. ._._._._._._._._._._ . ._. _ _.~_·:.-. .-.-.-~ .... ~ ..... 
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Figuur 11 Antwoorden omgezet naar cijfers van 1 t/m 5 
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Deze opzet maakt het mogelijk om gemiddelden en afwijkingen te bepalen voor de I 5 businesscases 
en deze grafisch weer te geven zoals de staafdiagrammen in Figuur 1. Zo is in een blik te zien wat de 
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gemiddelde uitkomst en de spreiding van de cijfers is. Ook maakt dit het mogelijk om de cijfers verder 
te analyseren aan de hand van de cockpit, waarin de relaties tussen proces, resultaat en type naar voren 
komen . 

. Volledlg• real-.•• 
l• ••• te pttslm. tt opdm. 

0 ® 0 () 0 ® 0 

4. lmplementatlt vol91ns •ppen 4. 1..,1omontotto volgono djdslljn 

on t ens t t m 
® 0 0 0 0 

vollt dlgt realiutte 

20-00 20-00 

().20 ().20 
20-00 20-00 
n.v.t. n.v.t. 

().20 ().20 

n.v.t. n.v.t. 

().20 ().20 
n.v.t. n.v.t. 

Figuur 12 De volledige cockpit 

3. bosluh 

pUUf kwal puur kwant 

0 0 ® 0 0 

6. Periodltk vergeleke n 

oneens ttM 

18 

""'"' 

20-00 

n.v.t . 
20-00 
().20 

().20 

n.v.t. 

20-00 
20-00 

0 0 0 0 ® 

19 
-op) 

personeels.tosten 

().20 

>EIJ 
().20 
().20 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 
n.v.t. 

().20 

n.v.I. 
().20 
2(J.flJ 

().20 

n.v.t. 

n.v.t. 
n.v.t. 

NCW 

0 

0>80 

• 20-«l 

•0.20 

Her pro]«r./buslneuplan Is lnmldde/s volledlg gerea/lseerd. 

21 22 23 

().20 n.v.t . de els deels 

n.Y.I. n.v.t deels deels 
l(J.EIJ 20-00 deels deels 
20-00 n.v.t. deels wel 

().20 ().20 wel wel 

n.v.t . n.v.t. wel wel 

0.Y.t. n.v.t. dee ls dee ls 
n.v.t. n.v.t. niet wel 

Figuur 12 geeft de volledige cockpit weer, met rechtsboven de relatie tussen realisatie en NCW. Door 
in blok 1. aan te geven of Volledige realisatie ""ja" of "nee" moet zijn worden in het onderste gedeelte 
grafieken gegenereerd voor de uitkomsten van de resultaatvragen bij deze instelling. 
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Bijlage 4 Opzet vragenlijst 

Atos · 
Consulting 

Onderstaande tekst geeft weer hoe in eerste instantie aan de hand van de vier perspectieven van de 
balanced scorecard gekomen is tot de ingredienten voor de vragenlijst. Uiteindelijk is gekozen voor 
een indeling op basis van de trechter, zie 3.5.2. 

0. Positiebepaling project (van tevoren uitzoeken) 

I. Gaat het alleen om een business case, of ook om een business plan? 
2. Is de BC gericht op huidige of op nieuwe activiteiten? 
3. Als de BC verschillende scenario's heeft, voor welke is gekozen 
4. Heeft de BC een marktcomponent? 
5. Wat is de investering? 
6. Hoe groot is de scope van het project? 
7. Over welk tijdsinterval speelt de BC? 

1. Financieel perspectief 

1. Welke winst kon men op basis van de BC verwachten en is deze gerealiseerd? • (% afwijking t.o.v. BC) 
2. Is de voorspelde NCW gerealiseerd? • (%) 
3. Heeft het project zich binnen de gestelde tijd terugverdiend? • (eerder/later) 
4. Welke inteme/exteme ontwikkelingen hebben invloed gehad op de realisatie van het project (in positieve of 

negatieve zin)? 

2. Interne processen 

Volgens de business case zou er een investering gedaan moeten worden? Is deze investering gedaan? 
- is de investering gerealiseerd binnen de voorspelde kosten? • (%) 
- welke afwijkingen zijn er t.a.v. eenmalige, terugkerende kosten • (%) 
2 Is de FTE reductie, zoals gesteld in de business case, gerealiseerd? •Ga/nee) 
- zijn hierbij onvoorziene kosten/meevallers geweest? • (zo ja: hoeveel) 
3 Zijn de overige kostenbesparingen, zoals becijferd in de BC, gerealiseerd? • (%) 
4 Komt de uitvoering van het project overeen met de uitvoering in de business case? (5 puntsschaal) 
5 Is het project tot aan de laatste fase uitgevoerd (indien relevant)? Ga/nee) 

3. Leren en groei 

1. Hoe waardeert u de kwaliteit van de business case/het business plan? (5 puntsschaal) 
De BC draagt bij aan de kennisontwikkeling in de organisatie (eens/oneens) 
De gepresenteerde vaardigheden hebben invloed op de manier van bedrijfsuitoefening (eens/oneens) 
De aanpak van de BC, het BP sluit aan bij de huidige uitvoering van project management (eens/oneens) 
De BC/Het BP gebruikt de juiste tools (voorbeelden geven) (eens/oneens) 
De BC/Het BP heeft de juiste elementen behandeld 

2. Wat is de rol van de BC in de besluitvorming? 
De uitkomst van de BC is leidend geweest voor het besluit om het project uit te voeren (eens/oneens) 
De uitkomst van de BC is een rechtvaardiging om een voorgenomen project uit te voeren (eens/oneens) 

3. In welke mate wordt de BC gemonitord? 
De uiteindelijke realisatie van de Business Case is uitvoerig geevalueerd (eens/oneens) 
Tijdens het project is periodiek nagegaan of de realisatie volgens plan was (eens/oneens) 
Ontwikkelingen tijdens het proces hebben geleid tot aanpassing van het project (eens/oneens) 
De aanwezige systemen maakten het monitoren van het project eenvoudig (eens/oneens) 

4. Is de verandering, zoals voorzien in de BC succesvol gebleken? 
Door de business case verlopen de processen efficienter (eens/oneens) 
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De business case geeft een goed inzicht in de bedrijfsvoering, voor wat betreft de scope van de BC 
( eens/ oneens) 
De aanpak, zoals becijferd in de business case kan een les zijn voor de uitvoering van andere projecten 
( eens/ oneens) 

4. Klant perspectief 

1. Zijn de in de BC voorziene sales gerealiseerd? (onderverdeeld naar categorieen) • (%) 
2. Hoe heeft het marktaandeel zich ontwikkeld? • (+/- x %) 
3. Wat is de tevredenheid van de verschillende stakeholders in het project? 

onderverdelen naar stakeholders (5 puntsschaal) 
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Bijlage 5 Real Options 

In deze bijlage wordt het onderwerp van Real Options verder uitgewerkt. 

Real options 
Het simpele uitgangspunt is dat opties zich continu voordoen . Aan elke keuze om een optie uit te 
voeren kan een waarde worden gekoppeld. De Netto Contante Waardebepaling veronderstelt passief 
management: het eindresultaat is van tevoren bekend. Aan het project kan tijdens de realisatie geen 
significante waarde meer worden toegevoegd. 

Hier tegenover staat een Real Options benadering, waarbij de aanname is datjuist wel nog waarde 
toegevoegd kan worden aan een project als het al gestart is, door juiste acties/beslissingen in de loop 
van het project. Er is hier sprake van embedded options: beslismomenten in de loop van het project. 
Hoe groter de onzekerheid en flexibiliteit van een project, hoe groter de waarde van de opties om 
waarde toe te voegen aan een project. Het boek Real Options: Managing Strategic Investment in an 
Uncertain World, van Martha Amram en Nalin Kulatilaka identificeert een vijftal opties, ontleend aan 
de algemene optietheorie. Deze zijn hieronder uitgewerkt. 

Wachten met investeren De waarde van het wachten bij het bouwen van een fabriek op 
op tie bijvoorbeeld betere marktinformatie kan hoger zijn dan de waarde 

om nu al uit te breiden 
Groeioptie Deze investering biedt de mogelijkheid om vervolgprojecten te 

starten en verder uit te breiden 
Flexibiliteitsoptie De optie om middelen aan andere projecten toe te wijzen, als de 

praktijk hier om vraagt. 
Exit of verlaatoptie De mogelijkheid om met een project te stoppen als nieuwe 

informatie aangeeft dat de waarde van het project te laag zal zijn 
Leeroptie Een initiele investering kan betere informatie geven over 

marktpotentie en het toewijzen van verdere capaciteit 

Toepasbaarheid 
Uiteindelijk is de mate van onzekerheid en flexibiliteit dus bepalend voor de te kiezen methode. Als de 
onzekerheid laag is volstaat een NCW aanpak, als de onzekerheid groter is, is een combinatie van 
NCW en Real Options een goede manier om de potentie van een project te schetsen, met de 
bijbehorende beslismomenten. Verdisconteerde kasstromen schetsen een gemiddeld scenario, maar de 
manager zal geneigd zijn te denken in termen van mogelijke scenario's en de kansen die deze creeren: 
wat kan er gebeuren en hoe moeten we reageren? 

Deze denkwijze past nog het best in een omgeving die gekenmerkt wordt door grote 
kapitaalinvesteringen en een relatief onzekere en flexibele markt. Voorbeelden hiervan zijn: de olie en 
gas industrie, de pharmaceutische industrie en biotechnologie. Deze bedrijven hebben ook de 
benodigde markt en R&D gegevens om een betrouwbare inschatting te doen van de onzekerheden in 
een real options analyse. Tevens is hier sprake van een meer techniek georienteerde bedrijfscultuur, 
die minder avers zal zijn van het gebruik van mathematische methoden. 
Real options als tool 
Een andere manier waarop Real Options voet aan de grond kan krijgen is niet als oplossing voor een 
bepaalde business, maar als tool bij business-onafhankelijke processen. Real Options zou toegepast 
kunnen worden in bijvoorbeeld supply chain management. Voorraad kan bijvoorbeeld een Real 
Option zijn. Ook ten aanzien van contracting en make-or-buy beslissingen spelen opties een rol van 
betekenis. 

In portfolio management kan Real Options eveneens een belangrijke rol spelen. Oorspronkelijk 
werden Real Options gebruikt om aan te geven dat een project dat aanvankelijk een negatieve NPV 
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heeft, toch een substantiele waarde kan creeren dankzij embedded options. In een capital rationed 
omgeving (waarbij gekozen moet worden uit meerdere mogelijke investeringen) worden alle IT 
investeringen geacht een positieve en substantiele NPV te hebben. Een verkenning van de opties voor 
verschillende, mogelijke projecten leidt dan tot een rangschikking op basis van een uitgebreide NPV. 

De grootste uitdaging zit hem dus in het vertalen van Real Options van de black box die het nu is naar 
een laagdrempelige en begrijpelijke toepassing. 
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Bijlage 6 Grafieken met relatie tussen proces en 
resultaatelementen 
In deze bijlagen staan de grafieken met daarin de relatie tussen de 6 proceselementen de 4 uitkomsten. 
In paragraaf 6.3.3 worden de belangrijkste relaties besproken en wordt naar deze bijlage verwezen. Als 
voorbeeld wordt de eerste vraag over het al dan niet volledig gerealiseerd zijn van het project 
uitgewerkt. 

1. Volledige realisatie 

1. volledige realisatie 
NCW 

0 0 0 

0>80 

·= 0 0 

•0-20 4 

0 

0 

0>80 

·= 
•0-20 

1. volledige reali-satie 
Terugverdlentijd 

0 

0 

3 

0 

0 >80 

•20-80 

lll0-20 

Het project-lbusinessplan is inmiddels volledig gereallseerd. Het project-lbusinessplan is inmldde/s volledig gerea/iseerd. 

Twee van de vier niet-volledig gerealiseerde projecten Terugverdientijd geeft zelfde beeld als NCW 
kennen een grote afwijking in de NCW realisatie. 

Hoofddoelen Nevendoelen 

10 

nee 

0 0 0 

Oniel ·- 0 ·- 0 

Het project-lbusinessp/an is inmidde/s volledig gereallseerd. 

Bij de boofddoelen bet duidelijkste beeld: de niet 
volledig gerealiseerde projecten scoren gemiddeld 
lager op bet bebalen van boofddoelen. 
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10 

0 
nee 

0 0 0 

Oniel 2 0 ·- 0 ·-
0 0 

0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

Oniel 

•deels 

a we! 

Het project-lbusinessp/an Is inmiddels volledig gerealiseerd. 

Bij de nevendoelen is de relatie met realisatie minder 
duidelijk. 
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2. Inschatting realistisch 

2. tting realistisch 
NCW 

o 0 0 

0 >80 

• 20.SO 

•0-20 0 

o 
0 >80 

• 20-ll0 

•0-20 

De inschatting van de toekomstige elementen was realistisch. 

2. inschatting realistisch 
Hoofddoelen 

10 o 

o niet 

• deels 

•wel 

pesm.istisc pessiristisc oi:nn;stisch 

o 0 0 0 0 

O niel 0 0 0 ·- 0 3 2 

•wel 2 2 0 

De inschattlng van de toekomstige elementen was real/st/sch. 
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0 

o 
0 >80 

• 20-80 

•0-20 

2. tting realistisch 

le 
pessimistisc pessinistisc 

0 0 

0 

0 

0 

Temgverdlentljd 

o 

0 >80 

• 20-ll0 

•0-20 

De lnschatting van de toekomstige e/ementen was realistisch. 

2. inschatting realistisch 
Nevendoelen 

10 o 

O niel 

• deels 

•wel 
Veelte te te Veel l e 

pessinistisc pessimislisc 
reaisttsch 

Olllimistisch oi:Onislisch 

o 0 0 0 0 

O niel 0 0 0 

• deels 0 2 

•wel 4 3 0 

De lnschatting van de toekomstlge elementen was realistisch. 
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3. Besluit 

0 

0>80 

•20-80 

•0-20 

10 

0 

Oniel ·-

NCW 

pwr vooral 
kwaltolief kwaltolief 

0 0 0 

0 0 

0 

0 0 

De uitelndelijke argumenten voor de beslissing om de 
buslnesscase uit te voeren waren: 

3. besluit 
Hoofddoelen 

0 0 

0 

2 

5 

0 0 

0 0 

0 

0""'1 

•deels 

mwel 

De uiteindelijke argumenten voor de bes/is sing om de 
bus/nesscase uit te voeren waren: 

- 73 -

6 

0 

0•80 

•20-80 

•0-20 

10 

0 

Oniel 

•deets 

•wet 

Terugverdlentljd 

0 

0•80 

•20-80 

•0-20 

De uitelndelijke argumenten voor de besfissing om de 
bus/nesscase uit te voeren waren: 

3. besluit 
Nevendoelen 

0 

Oniel 

•deels 

mwet 
pwr vooral 

neutraal 
vooral pwr 

kwaitalief kwaitalief kwartlalief lcwartlSief 

0 0 0 

0 2 0 

De uiteindelijke argumenten voor de besfissing om de 
businesscase uttte voeren war~m: 
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4. Implementatie stappen 

oneens eens 

o 0 0 0 

0>80 0 0 0 

•20-80 0 0 0 

•0-20 3 

Het project is geimplementeerd conform de sta zoa/s in 
het project- I businessp/an (waarvan de businesscase een 

onderdeel is) beschreven. 

o 
O niel ·-mwel 

4. implementatie stappen 
Hoofddoelen 

0 0 0 

0 

0 0 

0 

D 

D niet 

lldeels 

mwel 

Het project is geimplementeerd conform de stappen zoa/s in 
het project-/ business plan (waarvan de businesscase een 

onderdee/ is) beschreven. 
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ntljd 

o 

0 •80 

·= 
•0-20 

~ eens 

o 0 0 0 

0 •80 0 0 

• 20-80 0 

110-20 0 0 

Het project is geimplementeerd conform de stappen zoals in 
het project- I business plan (waarvan de busihesscase een 

onderdeel is) beschreven. 

4. implementatie stappen 
Ne.vendoelen 

6 D 

D niet 

•deels 

0 llWel 

oneens eens 

D 0 0 0 

Oniel 0 0 0 ·-· 0 2 

mwel 0 

Het project is geimplementeerd conform de stappen zoa/s in 
het project-/ businessplan (waarvan de businesscase een 

onderdeel is) beschreven. 
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5. Implementatie tijd 

NCW 

0 

0 

0 >80 

• 20-80 

Cl 0·20 

Het project is geimplementeerd conform de tijdslijnen zoa/s in 
het project- I business plan (waarvan de businesscase een 

onderdee/ is) beschreven. 

0 

O niel ·-awel 

5. implementatie tijd 

veel 
langzamer 

langzomer 

0 

2 

Hoofddoelen 

optijd sneler 

0 

0 

O niel 

• deels 

ll wel 
veet sneler 1~-~ 

Het project is geimplementeerd conform de tijdslijnen zoa/s in 
het project-I businessplan (waarvan de businesscase een 

onderdeel is} ~:Si:hreven. 
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0 

0 

0 >80 

•20-80 

110.20 

0 0 

0 

Terugverdientijd 

0 

0>80 

•20-80 

•0-20 

Het project Is geimp/ementeerd conform de tijdslijnen zoa/s in 
het project-I businessp/an (waarvan de businesscase een 

onderdee/ is) beschreven. 

5. implementatie tijd 
Nevendoelen 

6 

veel 
langzomer op tijd langzamer sneler 

0 0 0 0 

O niel 0 0 0 

• deels 0 

llwel 2 

veel sneler 

0 

0 

O niel 

• deels 

Dwel 

Het project is geimplementeerd conform de tijdslijnen zoals in 
het project- I business plan (waarvan de businesscase een 

onderdeel is) bescbreven. 
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6. Monitoren 

2 

o 
0•80 

• 20-60 

C0-20 

Zeermee 
oneens 

0 

0 

NCW 

meeeens 
Zeermee 

eens 

0 

0 

De realisatfe van het project is perfodiek verge/eken met de 
oorspronke/ijke businesscase. 

6. monitoring 
Hoofddoelen 

leer mee Zeermee c wel 
mee oneens neutrool meeeens 

oneens eens 

o 0 

O niel 0 0 

• deets 0 

Cwel 

De rea/isatie van het project is periodiek vergeleken met de 
oorspronke/ijke businesscase. 
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0 

o 
0 >60 

• 20-60 

C0-20 

0 0 

0 

0 

Terugverdlentijd 

o 

0 •80 

·= 
•0-20 

De rea/Jsatie van het project is periodiek vergeleken met de 
oorspronke/ijke businesscase. 

o 
Oniel 

• deels 

Zeer mee 
oneens 

0 

a wet 2 

meeoneens 

Hevendoelen 

neutrael mee eens 

0 

0 

leer mee 
eens 

o 

Oniel 

• deefs 

cwel 

De realisatie van het project is periodiek verge/eken met de 
oorspronke/ijke businesscase. 
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7. Relatie tussen type en resultaatelement 

0 

0 >80 

• 20-80 

00-20 

0 

Oniel 

• deels 

a wet 

7. type 
NCW 

H9> Strategisch Onderhoud 
Bed111skrltis 

PcteRlal ch 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

7. type 
Hoofddoelen 

High 
Potertial 

~houd 8edrij fskrltis 
Strategsch ~ ~ ch 

0 0 

0 

0 

0 

0 

0 >80 

• 20-80 

•0..20 

0 

Dniet 

• deels 

mwel 
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0 0 0 

0 >80 

• 20-80 

ll!0-20 

7. type 

High Strategsch 
Polertial 

0 0 0 

O niel 0 

• deets 

Cl wet 

Terugverdientijd 

0 

Nevendoeien 

Onderhoud 
Sedrijfskritis 

ch 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 >80 

• 20-80 

•0..20 

0 

Oniel 

•deels 

c wel 
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8. Relatie tussen proceselement en type 

1. volledige realisatie 
Type 

10 

ja nee 

0 Bedrijjskrmch 0 2 0 0 

O Onderhoud 2 0 0 

• streitegisch 3 0 

c Hiah Potential 0 

Het project-lbusinessplan is inmiddels volledig gerealiseerd. 

3. besluit 
Type 

10 

puur voorol nettr08I voorol puur 
kwolilotief kwolilotief kwanllotie kwontlolie 

o Bedrijfskrlisch 

O Onderhoud 

• strot~ch 

m HiQh Potertial 

De uiteindelijke argumenten voor de beslissing om de 
businesscase uit te voeren waren: 

5. implementatie tijd 
Type 

veel longzomer 
longzomer 

op tijd 

o Bedrijl skrlisch 

O Onderhoud 

II Potertial 0 

veel 
Sneller 

Het project is geimplementeerd conform de tljdslljnen zoa/s in 
het project- I businessp/an (waarvan de businesscase een 

onderdee/ Is) beschreven. 
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Type 

10 

5 

0 

0 Beaijfskrlisch 

O Onderhood 

• Strtrlegisch 

e HiQh Potential 

De inschatting van de toekomstige e/ementen was realistisch. 

4. implementatie stappen 
Type 

'
7 'i;:'';TIBJilliR o Bedrijfskr 

o ......, ..... ...._~....__._~~~~ ..... _.~ 

o Bedrijl skrlisch 

o Onderhood 

• Strotegisch 

m HiQh Potential 

Zeermee 
oneens 

mee 
oneens 

net.tr08I mee eens 
Zeermee 

eens 

iii sch 
o Onderho 

ud 
• Strotegis 

ch 
II High 

Het project is geimplementeerd conform de stappen zoals in 
het project-I businessplan (waarvan de businesscase een 

onderdeel is) beschreven. 

6 

2 

0 

o Bedrijlskrllsch 

O Onderhoud 

• strot~ch 

• Hctl Potertial 

0 

mee 
oneens 

Type 

meeoens 
Zeer mee 

eens 

0 

0 

OBedrjf sk 
lisch 

O Onderho 
ud 

• Slrotegls 
ch 

• High 

De realisatle van het project is periodiek vergeleken met de 
oorspronkelijke businesscase. 


