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Een onderneming begint vaak als een sprookje. Op basis van een goed idee,
prototype of protocol wordt het plan opgevat om een onderneming op te starten.
In deze fase lijkt alles nog koek en ei. De vooruitzichten zijn zonder uitzondering
positief en de ondernemer denkt dat hij of zij binnen de kortste keren zeer succes-
vol wordt. Het sprookje is helaas voor veel ondernemingen van korte duur. 
Cijfers van het onderzoeksbureau EIM laten zien dat 22 van de 100 gestarte be-
drijven in 2006 binnen anderhalf jaar gestopt zijn. Gemiddeld genomen overleeft
50 procent van de gestarte bedrijven de eerste 5 jaar. Als we deze cijfers door-
trekken zullen er van de 35.400 gestarte bedrijven in 2009 (cijfers afkomstig van
het Centraal Bureau voor de Statistiek; CBS) ongeveer 8.000 failliet gaan binnen
de eerste 2 jaar. Afgezet tegen het totaal aantal faillissementen van 10.500 in
2009 geeft dit aan dat een groot gedeelte van de door het CBS gerapporteerde
faillissementen is toe te schrijven aan starters. Natuurlijk kan deze hoge
faillissementsratio veel verschillende oorzaken gehad hebben, die niet allemáál
aan de entrepreneur toe te schrijven zijn. Denk bijvoorbeeld aan het economisch
klimaat, dat zeker in de laatste jaren niet al te zonnig is geweest. 
Veel faillissementen waren wellicht te voorkomen geweest als de ondernemer of
het team van ondernemers zich beter had voorbereid, betere faciliteiten of ruimere
financieringsmogelijkheden had gehad.

In deze rede wil ik u mijn gedachten, ideeën en visies voorleggen betreffende 
het vakgebied ‘Entrepreneurial Finance’. Vaak worden aan de woorden
‘Entrepreneurial Finance’ onderwerpen als Venture Capital, Initial Public Offerings
en Leveraged Buyouts verbonden. Dit zijn zeker interessante onderwerpen, die in
het recente publieke debat ruimschoots aandacht hebben gekregen. Toch wil ik
mij in deze rede beperken tot de financiële vraagstukken in het vakgebied, die te
maken hebben met de opstartfase van ondernemingen. In weerwil van het
typische optimisme bij ondernemers is er in die fase vaak veel onduidelijkheid
over de werkelijke potentie van de onderneming. Een belangrijk aandachtsgebied
van de Entrepreneurial Finance houdt zich daarom bezig met het in kaart brengen
van risico’s en onzekerheden in de opstartfase van ondernemingen en stelt op-
lossingen voor om de kans te vergroten dat ondernemingen deze fase overleven.

Inleiding
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De onzekerheid in de opstartfase van ondernemingen is per definitie groot. 
En deze onzekerheid is lastig, zo niet onmogelijk, te kwantificeren. Het gezegde
‘Wat de gek ervoor geeft’ lijkt in deze context het uitgangspunt. Laten we daarom
bij het begin beginnen om de waarderingskwestie in goed perspectief te plaatsen.
Het starten van een onderneming kan gezien worden als een investerings-
beslissing. Een potentiële ondernemer beschikt normaal gesproken over de
volgende productiemiddelen: menselijk kapitaal, tijd en, al dan niet, eigen geld.
Deze middelen kan de ondernemer inzetten om de onderneming te starten. 
Maar hij of zij kan deze middelen ook gebruiken voor een geheel andere activiteit,
zoals het voortzetten van zijn of haar carrière in loondienst of het maken van een
wereldreis. Het feit dat de potentiële ondernemer een afweging moet maken over
de wijze waarop hij of zij schaarse middelen inzet, maakt de beslissing om een
onderneming te starten een economische activiteit. 

De economische wetenschap heeft ruimschoots aandacht geschonken aan inno-
vatie en ondernemerschap. Denk daarbij alleen al aan Joseph Schumpeter [30] 
die in de vorige eeuw de term ‘Creatieve Destructie’ verbond aan het denken over
economische vooruitgang in algemene zin en ondernemerschap in het bijzonder.
In die zin zijn de eerder genoemde empirische faillissementsratio’s een fenomeen
dat hoort bij de ontwikkeling van bedrijvigheid in de economie.

Om een goede economische afweging te kunnen maken, moet een startende
ondernemer een idee hebben van de waarde van de nieuw op te richten onder-
neming. Tevens kan waardering helpen om strategische beslissingen te onder-
bouwen. Zeker als er extra financiering nodig is om de onderneming voort te
zetten, is het zeer belangrijk om een waarde aan de onderneming te geven. 
Vaak dient een businessplan als basis voor deze waardering. In dit plan worden de
belangrijkste uitgangspunten van de onderneming opgenomen. Het is cruciaal om
de kritieke succes- en faalfactoren op te nemen in het plan. Ook de belangrijke
mijlpalen waaraan het succes of het falen van de onderneming af te lezen is
dienen aangegeven te worden.

Waarderen
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Bij de term ‘waarderen’ denken we al snel aan een absolute monetaire waarde van
een activiteit. Hoewel dit inderdaad een belangrijke functie is van waarderen,
geeft het geen compleet beeld van wat waarderen nog meer kan betekenen. In de
context van startende ondernemingen in het bijzonder heeft waarderen een aantal
additionele functies. Zo dwingt de exercitie van het waarderen de ondernemer 
na te denken over de achterliggende waardefactoren van een onderneming. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de veronderstellingen van de ondernemer over de
commerciële waarde van zijn product of de dienst. 

Eén enkele waarde bepalen van een onderneming is dus zinloos. Al is het alleen
maar vanwege het feit dat iedere stakeholder van de onderneming een ander
belang heeft in de onderneming en daardoor ook andere uitgangspunten voor de
waardering zal hanteren. Zo zal de ondernemer veelal de waarde zo hoog mogelijk
willen voorstellen. Een financier zal echter, in ruil voor het verschaffen van vreemd
vermogen, een aandeel in de onderneming willen krijgen tegen een zo laag moge-
lijke prijs. Gevoeligheidsanalyse van de veronderstellingen is zowel cruciaal voor
de ondernemer als voor de direct belanghebbenden van de onderneming, zoals
externe financiers, toeleveranciers en klanten.

De wetenschappelijke literatuur over het waarderen van economische en finan-
ciële titels is enorm uitgebreid. In de kern komt de exercitie van het waarderen
erop neer dat toekomstig verwachte inkomsten worden verdisconteerd naar het
heden. Zo bezien kan de waarde van een onderneming bepaald worden door de
toekomstig verwachte vrije kasstromen uit de bedrijfsvoering te verdisconteren.
Een belangrijk voorbeeld van deze methode van waarderen uit de praktijk is 
de Netto Contante Waarde (NCW), ook vaak aangeduid met de Engelse term 
‘Net Present Value’. Naast inkomsten en verdiscontering is ook de tijd waarover 
de verdiscontering plaatsvindt een belangrijke factor in de waardering. 
Deze algemene zienswijze leidde in de loop der jaren tot een aantal methoden 
die geclassificeerd kunnen worden op basis van de dimensies inkomsten,
verdiscontering en tijd [18]. 

De financiële theorie schrijft voor dat de waardering van een onderneming in lijn
dient te liggen met het daaraan gekoppelde risico. Een onderneming met een
hoog risico zal een lage waardering krijgen om de kans op een hogere waarde in
de toekomst te vergroten. Vanuit het perspectief van de ondernemer betekent dit
dat zijn belang op dit moment weliswaar lager gewaardeerd wordt, maar dat op 
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een later moment, als zijn belang verkocht wordt, er een risicopremie wordt ver-
diend. Financiers zoals venture capitalists hanteren daarom vaak een hoge ver-
disconteringsvoet in de waardering van ondernemingen om zodoende een risico-
premie in te prijzen. Vanuit dit perspectief is het van belang om het risico van 
een startende onderneming goed in te schatten. De zogenaamde First Chicago-
methode, vernoemd naar de venture capital groep van de bank First Chicago
Corporation, probeert risico’s te incorporeren in de waardering door de waarde
van de onderneming uit te rekenen in een aantal discrete toekomstscenario’s [28].
Vervolgens wordt een gewogen gemiddelde berekend van de netto contante
waarden van de afzonderlijke scenario’s. De te gebruiken gewichten zijn de 
subjectieve kansen voor elk van de scenario’s. 

Er is nogal wat aan te merken op de hierboven genoemde manieren van waar-
deren. Ten eerste gaan financiers vaak uit van een vaste verdisconteringsvoet voor
alle toekomstige kasstromen. Echter, het risicoprofiel van startende bedrijven kan
sterk veranderen. Het is bijvoorbeeld aannemelijk dat het risico lager wordt naar-
mate het bedrijf een vastere voet krijgt in de markt. Dit impliceert dat de verdis-
conteringsvoet lager zou moeten worden naarmate het bedrijf succesvoller wordt.
Hierdoor neemt ook de risicopremie af. Ten tweede baseren de financiers de waar-
dering op vrije kasstromen uit de bedrijfsvoering. Veel bedrijven hebben juist
negatieve kasstromen in de opstartfase. Zo moeten technostarters veelal relatief
grote investeringen in R&D-programma’s doen, voordat zij in een fase komen
waarin zij inkomsten kunnen genereren. Ook bedrijven die weinig investeringen
nodig hebben in het begin, maar wel een groot groeipotentieel hebben - denk aan
bedrijven in de IT-sector - kunnen moeilijk gewaardeerd worden aan de hand van
de NCW-methode [31]. 
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Een belangrijk nadeel van de waardering op basis van verdisconteerde kasstromen
is dat zij de waarde van flexibiliteit negeert. Als voorbeeld kunnen we een tech-
nostarter nemen. Laten we voor de eenvoud de levensloop van deze onderneming
opsplitsen in een periode waarin de onderneming het product ontwikkelt (R&D-
fase) en een fase waarin de ondernemer het product verkoopt (commerciële fase).

Wanneer we uitgaan van de situatie waarin scenario’s van toekomstige kas-
stromen van zowel de R&D- als de commerciële fase bekend zijn, kan de Netto
Contante Waarde van dit bedrijf berekend worden, bijvoorbeeld door de First
Chicago-methode toe te passen. Echter, wanneer gedurende de R&D-fase blijkt
dat de technologie niet tot het gewenste product leidt, kan het management van
de onderneming besluiten om de commerciële fase niet op te starten of deze uit te
stellen tot een moment waarop de technologie wèl de status heeft bereikt waarop
de onderneming de producten in de markt kan zetten. Het feit dat het manage-
ment de mogelijkheid heeft om het project te beëindigen op een moment in de
toekomst, heeft waarde. Deze waarde wordt echter niet meegenomen in de

Reële opties in de waardering
van startende ondernemingen

Tijd

R&D -fase

0 t1
…

Commerciële fase

Beslispunt 1:
Start R&D-fase?
(gebaseerd op R&D-kosten + 
verwachte verkopen) 

Negatieve
kasstromen

Positieve
kasstromen

Beslispunt 2:
Start commerciële fase?
(gebaseerd op de op t1 bekende 
informatie!)

figuur 1

Levensloop en reële opties voor een typische technostarter
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standaard NCW-methode. De observatie dat het management een keuze heeft,
maakt dat de beslissing om te stoppen geïnterpreteerd kan worden als het
uitoefenen van een optie.

Een kort intermezzo over opties is hier op zijn plaats. Een optie is een contract dat
de houder ervan het recht geeft om een in het contract genoemde onderliggende
waarde te kopen of te verkopen op of voor een vastgestelde termijn tegen een
vooraf vastgestelde prijs. In het geval van financiële opties kunnen de onder-
liggende waarden bijvoorbeeld aandelen, obligaties, valuta’s, grondstoffen en
rentes zijn. Zo kan op de beurs een call-optie op het aandeel Philips gekocht
worden, die de eigenaar het recht geeft tot 15 oktober 2010 het aandeel Philips te
kopen tegen een prijs van bijvoorbeeld 23 euro. Als de daadwerkelijke prijs hoger
ligt dan deze 23 euro, dan is het voordelig om de optie uit te oefenen en kan het
aandeel Philips gekocht worden voor 23 euro. Met bijvoorbeeld een gerealiseerde
koers van 25 euro op 15 oktober kan dan het aandeel Philips gekocht worden voor
23 euro en direct weer verkocht worden voor 25 euro; een winst van 2 euro.
Natuurlijk moet er een prijs betaald worden om het optiecontract op deze manier
te gebruiken. Vraag en aanbod op de beurs bepalen deze prijs. 

In het Engels classificeert men optiecontracten ook wel onder de term
‘derivatives’, een term die aangeeft dat opties derivaten of afgeleide instrumenten
zijn. De waarde van een optie is dus onder meer afhankelijk van de waarde van het
onderliggende object. Opties zijn contracten die al lang worden verhandeld en
bestudeerd. Het eerste optiecontract wordt beschreven in de ‘Code van koning
Hammurabi van Babylon’, zo’n 3.800 jaar geleden [8]. Het contract schreef voor
dat in geval van een mislukking van de graanoogst, schuldenaren geen rente
hoefden te betalen over hun schuld. Bij de bestudering van moderne opties speelt
het jaar 1973 een belangrijke rol. In dat jaar opende in Chicago de CBOE, de eerste
gespecialiseerde optiebeurs, haar deuren. Tevens publiceerden Fischer Black en
Myron Scholes in dat jaar hun beroemde artikel over het prijzen van opties.

In de financiële wereld explodeerde het gebruik van opties. Het is nu mogelijk om
opties te verhandelen op bijna elk denkbare onderliggende waarde of combinaties
daarvan. Vanuit financieel economisch perspectief bezien leidt de introductie van
optiecontracten tot het compleet maken van financiële markten. Dit impliceert dat
risico’s beter te beheren zouden moeten zijn. Echter, opties kunnen door hun niet-
lineaire eigenschappen ook leiden tot grote verliezen, mits verkeerd gebruikt of
begrepen. Dit zette de befaamde Amerikaanse belegger Warren Buffett aan tot het
classificeren van derivaten als ‘weapons of mass destruction’.
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Terug naar de ondernemer. De titel van het artikel van Black en Scholes [4], 
‘The pricing of options and corporate liabilities’, geeft aan dat ook zij al nadachten
over het gebruik van opties in de context van een onderneming. Om deze opties te
onderscheiden van financiële opties duiden we ze aan met de term ‘reële opties’.1

Een voorbeeld van een reële optie is gerelateerd aan de bedenktijd die u bijvoor-
beeld bij uw makelaar bedingt bij de aankoop van een huis. U heeft dan het recht
om als eerste het huis te kopen. 

Een ander veelgebruikt voorbeeld van een reële optie betreft het in productie
nemen van een olieveld. Zolang de olieprijs laag is, is het veelal niet rendabel om
te beginnen met het oppompen van olie. Echter, als de olieprijs een bepaalde
drempelwaarde passeert, wordt het economisch interessant om te starten met de
ontginning. De drempelwaarde kan gezien worden als de uitoefenprijs van de
optie. Dit voorbeeld geeft aan dat we reële opties kunnen gebruiken om de opera-
tionele flexibiliteit van het management van een onderneming te beschrijven. 

Nog een voorbeeld in deze richting betreft het operationeel management van een
elektriciteitscentrale, waar de prijsontwikkeling van de ingaande brandstoffen en
de uitgaande elektriciteit van belang zijn voor zowel de waardering als de opti-
male uitoefening van de opties [11]. De fysieke karakteristieken van de centrale,
zoals de opstart- en afsluittijden, maken de waardering niet-triviaal. Uit deze
voorbeelden is ook op te maken dat waardering en uitoefening van de opties
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Een belangrijke vorm van een reële optie is de optie om een geschikt moment uit
te kiezen om een bepaalde activiteit te ontplooien. Het blijkt dat wachten waarde
heeft, aangezien er additionele informatie ingewonnen kan worden over bijvoor-
beeld de marktomstandigheden [32]. Andere voorbeelden van reële opties zijn
gerelateerd aan strategische beslissingen om een bedrijf te laten groeien, om een
bepaalde activiteit te stoppen - al dan niet tijdelijk - en opties om bijvoorbeeld om
te schakelen van de ene activiteit naar de andere. Zo bezien is bijna elke strate-
gische of economische keuze te interpreteren als een reële optie.2

1 De term ‘reële opties’ werd voor het eerst geïntroduceerd door Myers in 1977 [27].
2 Scherpereel [29] laat zien dat het creëren van reële opties een belangrijk kenmerk is van economische

organisatie.
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Om tot een waardering van reële opties te komen, moeten we onderscheid maken
tussen de zogenaamde ‘harde’ en ‘zachte’ school. In de harde interpretatie worden
reële opties beschouwd als contracten die met behulp van analytische methoden
te waarderen zijn [7, 35]. In de zachte benadering ligt de nadruk op het interprete-
ren van managementkeuzes in termen van reële opties. Voor startende bedrijven
lijken in eerste instantie zachte opties van belang [34]. McGrath [22] geeft echter
aan dat het in de zachte benadering wel degelijk de bedoeling is om te streven
naar een zo concreet mogelijke invulling van het zachte concept van reële opties,
zodanig dat beslissingen gefundeerd en objectief genomen kunnen worden. 
Ik onderschrijf deze zienswijze met de observatie dat recente ontwikkelingen in 
de financieel-economische, statistische en gedragseconomische literatuur aan-
knopingspunten geven om zachte opties ‘harder’ te maken. In het vervolg zal ik
een tipje van de sluier oplichten door te schetsen waar we naar mijn mening bij
startende ondernemingen het beste vorderingen kunnen maken.
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Zoals hierboven al aangegeven, is het voor de waardering van cruciaal belang om
het risico goed in te schatten. Onbewust maken we hier al een belangrijke aan-
name, in die zin dat we ervan uitgaan dat het risico ook daadwerkelijk te meten is.
Veelal valt er echter nog helemaal niets te meten. Zeker in geval van radicale inno-
vaties, waar per definitie nog geen productmarkten voorhanden zijn, is het lastig 
- zo niet onmogelijk - om risico’s daadwerkelijk vast te stellen. In een dergelijk
geval is het beter om van onzekerheid te spreken in plaats van risico. Het onder-
scheid tussen risico en onzekerheid beschreef Frank Knight al in 1921 [19]. 
Kort gezegd komt zijn zienswijze erop neer dat risico’s te kwantificeren zijn en
onzekerheden niet.

In de financieel-economische literatuur wordt risico onderverdeeld in systematisch
en niet-systematisch risico. Het kenmerk van systematisch risico is dat dit risico
gecorreleerd is met het risico van de markt als geheel. In de financieringstheorie
dient het systematische risico als basis voor de vaststelling van de risicopremie.
Deze bepaalt vervolgens de vermogenskostenvoet die weer gebruikt wordt voor
de verdisconteringsvoet in de NCW-berekeningen. De onderliggende aanname bij
deze bepaling van de verdisconteringsvoet is dat het niet-systematische of unieke
risico van de onderneming weg te nemen is door middel van een diversificatiestra-
tegie. In de toepassingen die wij voor ogen hebben, speelt het niet-systematische
risico echter wel een belangrijke rol. De aanname dat dit risico door diversificatie
weg te nemen is, gaat niet op. Eerder zagen we al dat venture capitalists dit ook
erkennen door een hoge verdisconteringsvoet te hanteren in de First Chicago-
methode.

In de waardering van startende ondernemingen, zeker van technostarters, speelt
onzekerheid een dominante rol. Onzekerheden over marktpotentie, kwaliteit en
haalbaarheid van de technologie maken het zeer lastig om de waarde van 
startende ondernemingen te bepalen. Wel is het zo dat hoe meer onzekerheden
worden weggenomen, hoe beter een inschatting te maken is van de waarde van
een onderneming. Zo kunnen toegekende patenten en andere erkenningen meer
vertrouwen geven in de levensvatbaarheid van de onderneming. Ook een eerste
klant kan een zeer belangrijke mijlpaal zijn in dit proces. Zo bezien kan de

Onzekerheid en risico
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ondernemer zelf werken aan het verminderen van onzekerheden van de onder-
neming. Ook geschikte partners, zoals een venture capitalist of een business
angel, kunnen met hun ervaringen en netwerken een belangrijke rol spelen in 
dit proces.

Samen met collega Ed Nijssen en Ties van Bommel van Philips ben ik een project
gestart over het toepassen van reële opties waarbij we R&D-projecten met ener-
zijds radicale innovatie en anderzijds incrementele innovatie vergelijken.
Onzekerheid speelt een zeer grote rol in radicale innovatieprocessen. In dit 
project onderzoeken we onder meer hoe die onzekerheid terug te dringen is.
Daardoor zijn de beslissingen bij radicale innovatie weer te interpreteren als 
de uitoefening van onderliggende reële opties. 

In de managementliteratuur heeft de constatering dat onzekerheid een belangrijke
rol speelt, geleid tot een discussie over de praktische toepassingsmogelijkheden
van reële opties. Adner en Levinthal [1] geven bijvoorbeeld aan dat de impliciete
aanname dat alle mogelijke toekomstige gebeurtenissen bekend moeten zijn, 
per definitie niet te handhaven is in een omgeving met onzekerheid. Zij stellen
verder terecht dat managers van gedachten kunnen veranderen als gevolg van
nieuwe informatie. Voortschrijdend inzicht beïnvloedt de eerder vastgelegde opti-
male strategieën die ten grondslag liggen aan de waardering van de reële opties.
Bovendien stellen zij dat de veronderstelling dat de onderneming als een enkele
entiteit opereert in veel gevallen niet opgaat, aangezien managers verschillende
visies hebben op de impliciete reële opties die aan de onderneming ten grondslag
liggen. Adner en Levinthal [1] geven aan dat in ondernemingen die systematisch 
de methodiek van reële opties toepassen, het te verwachten valt dat projecten te
vroeg beëindigd worden. Zij staven dit niet met empirisch bewijs, maar dit ver-
moeden is een interessant object voor empirisch onderzoek. 

Psychologische factoren kunnen ook van belang zijn bij de beslissing om projecten
voortijdig te stoppen. Voorbeelden zijn het verkeerd interpreteren van sunk costs
en het teveel gehecht raken aan een project, dat in het Engels ook wel ‘escalation
of commitment’ wordt genoemd [33]. Verder spelen overschatting [6, 20] en het
niet willen toegeven aan fouten [23] een grote rol. 

Gebaseerd op inzichten uit experimenteel onderzoek naar het gedrag van econo-
mische agenten constateren Howell en Jägle [16] en Miller en Shapira [25] dat
managers de waarde van reële opties verkeerd inschatten. Een reden hiervoor is
dat veel ondernemingen en ondernemers nog relatief onbekend zijn met het
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gebruik en de toegevoegde waarde van reële opties in de bedrijfsvoering [13]. 
Het geobserveerde gedrag van de respondenten lijkt in de studie van Miller en
Shapira in hoge mate overeen te komen met de inmiddels wijd geaccepteerde
hypothese van de prospecttheorie uit de gedragseconomische wetenschap [17].
Deze theorie schrijft voor dat mensen verlies veel zwaarder wegen dan winst en
als gevolg daarvan in geval van verlies geneigd zijn om meer risico te lopen om het
verlies te beperken. 

Uit de bestaande literatuur over reële opties is op te maken dat de dynamische
aspecten van reële opties niet toereikend zijn beschreven. Op basis van het uit-
gangspunt dat managers kunnen leren en dat dit leergedrag een invloed heeft op
de waardering van reële opties, is er een onderzoeksstroom op gang gekomen
waarin deze leereffecten expliciet meegenomen worden in de waardering [14, 15,
21, 24]. Voortschrijdend inzicht van managers leidt tot een aanpassing van de
onderliggende factoren die op hun beurt weer de prijs van een reële optie beïn-
vloeden. Zo zal er naarmate de tijd verstrijkt, meer duidelijkheid komen over de
marktpotentie van producten, die zich bijvoorbeeld uit in een lagere spreiding van
de toekomstige verkoopinkomsten. Deze constatering heeft directe gevolgen voor
de beslissing om wel of niet na afloop van de R&D-fase verder te gaan met de
commercialisering van de ontwikkelde technologie.

Ik zie het als een van mijn taken om het aan reële opties gerelateerde gedrags-
onderzoek te ontwikkelen en te verbinden met de constatering dat ondernemers
leren. Dit impliceert dat we de theorie van reële opties veel meer in een dynami-
sche context zullen moeten bestuderen. Veel studies beschrijven een context met
analyses van afzonderlijke reële opties. In werkelijkheid moeten ondernemers
gelijktijdig meerdere strategische keuzes maken. Dit impliceert dat reële opties 
in een portefeuillecontext geanalyseerd dienen te worden. Ook ben ik het eens
met de aanbevelingen van Howell en Jägle [16] en Graham en Harvey [13], dat
managers beter moeten worden opgeleid in het toepassen van ideeën en con-
cepten die zijn voortgekomen en zullen voortkomen uit het onderzoek naar reële
opties.

In een zeer recent opgestart AIO-project aan de Technische Universiteit Eindhoven
ga ik samen met Tim de Leeuw, Geert Duysters en Ksenia Podoynitsyna onder-
zoeken welke objectieve en subjectieve factoren van invloed zijn op het waarderen
van reële opties in startende ondernemingen. Hierin willen wij de zojuist genoemde
implicaties van leergedrag en portefeuilles betrekken. 



14 prof.dr. Ronald Mahieu

3 Zie Barro [3] voor een analyse naar de invloed van ‘rare events’ op de waardering van economische
grootheden.

In het kader van onderzoek naar onzekerheid en risico in de context van startende
ondernemingen kunnen we naar mijn mening ook vooruitgang boeken door ver-
banden te leggen met het recente onderzoek naar ambiguïteit. Het concept van
ambiguïteit komt voort uit de observatie dat de toekomst door meer dan één
kansdichtheid kan worden beschreven. De economische agent weet niet welke van
deze kansdichtheden de toekomst het beste beschrijft [9, 10]. Door op deze wijze
naar de toekomst te kijken, staan we toe dat er onzekerheid is ten aanzien van de
signalen die de agent verkrijgt, aangezien hij geen kansen meer kan toekennen
aan individuele gebeurtenissen. Toegespitst op de situatie van een startende
onderneming betekent dit dat aan de observaties over bijvoorbeeld de toestand
van de markt een extra dimensie kan worden toegevoegd die de kwaliteit van de
informatie weergeeft. Eén van de consequenties van deze methode is dat er een
inherente risicopremie ontstaat die gerelateerd is aan de kwaliteit van informatie.

Recentelijk bestaat er in de econometrie veel interesse in het modelleren van
zeldzame extreme gebeurtenissen, of in het Engels ‘rare events’. Uit theoretisch
en empirisch onderzoek blijkt dat er een betere omschrijving van de economische
omgeving ontstaat als in de economische modellen rekening gehouden wordt met
een kleine kans op een extreme gebeurtenis.3 Het lijkt mij daarom zinvol om te
onderzoeken in welke mate het meenemen van deze ‘rare events’ de waarderingen
van startende ondernemingen beïnvloedt.
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Beslissingen die ondernemers maken kunnen we niet onderzoeken zonder reke-
ning te houden met de stakeholders van de onderneming. Veel gebruikte modellen
en methoden voor het waarderen van startende ondernemingen, waaronder
modellen gebaseerd op reële opties, zijn in hoge mate blind voor de invloed die
externe factoren hebben op de waardering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
invloed die concurrenten hebben. R&D-processen zijn vaak lang en gedurende 
dit proces kunnen concurrenten soortgelijke onderzoekstrajecten opstarten, 
die leiden tot concurrerende producten. Het moge duidelijk zijn dat dit het
beoogde marktpotentieel voor het product zal beïnvloeden.

Een recent voorbeeld betreft het succes van Philips met de nieuwe Blu-ray-stan-
daard voor het opslaan van informatie op een optische schijf, die het won van de
concurrerende HD-DVD-standaard. Maar ook in negatieve zin heeft Philips erva-
ring, zoals met het verliezen van de strijd om de leidende technologie voor de
videorecorder in de jaren 80. Het Video 2000-systeem van Philips verloor het van
de VHS-standaard, ontwikkeld door het Japanse bedrijf JVC. Dit laatste voorbeeld
toont ook aan dat het niet noodzakelijk is om een superieure technologie na te
streven.

De analyse van een bedrijfsstrategie aan de hand van reële opties kan dus niet in
isolatie plaatsvinden. De manier en het tijdstip waarop concurrenten hun opties
uitoefenen heeft zijn weerslag op de uitoefenstrategie van de eigen opties.
Hiermee betreden wij het vakgebied van de speltheorie, dat zich al sinds het
midden van de vorige eeuw bezighoudt met het beschrijven en modelleren van 
het strategische samenspel tussen economische agenten, die in dit geval ‘spelers’
genoemd worden.4

Er is al veel geschreven over de toepassingen van speltheorie in de context van
het formuleren van strategieën voor ondernemingen en ondernemers. Om een
voorbeeld te geven van de toepassing van speltheorie in een competitieve 

Strategische dimensies

4 Zie Miltersen en Schwartz [26] en het boek van Smit en Trigeorgis [32] voor een overzicht van toe-
passingen van speltheorie in strategieontwikkeling en het modelleren van R&D-processen.
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omgeving verwijs ik naar het eerdere voorbeeld dat het soms waardevol kan zijn
om een project uit te stellen om zodoende meer informatie in te winnen. In het
geval van competitie kan dit leiden tot een zogenaamd prisoner’s dilemma. 
Laten we voor het gemak het geval analyseren met één enkele concurrent. 
Voor elke partij afzonderlijk is het, analoog aan de eerdere analyse, optimaal om
de beslissing om te starten met een project uit te stellen. Echter, wanneer één van
de spelers versneld de innovatie uitvoert, kan deze een groter gedeelte van de
markt pakken en zodoende voor zichzelf een beter resultaat bereiken dan wanneer
hij gewacht zou hebben. De tegenspeler denkt er natuurlijk net zo over, met als
gevolg dat beide spelers direct aanvangen met het project. Het evenwicht van dit
spel, ook wel het Nash-evenwicht genoemd - naar de wiskundige John Nash - leidt
dus tot een suboptimale uitkomst. Beide partijen moeten genoegen nemen met de
lagere waarde die verbonden is met het direct uitvoeren van het project.

De speltheorie is in de loop der jaren verrijkt met meer en meer uitbreidingen op
het geschetste prisoner’s dilemma. De meest relevante problemen van startende
ondernemingen betreffen de volgende dimensies: volledige versus onvolledige (of
asymmetrische) informatie, gelijktijdige beslissingen of volgtijdelijke beslissingen
en herhaling van interacties. Zo is er een theorie ontwikkeld voor spellen die
innovatieraces beschrijven, voor spellen waarin één van de spelers een bepaald
kwaliteitsniveau wil signaleren richting de markt om potentiële concurrenten af te
schrikken en voor spellen die het gedrag van verschillende partijen in allianties
analyseren.

Hoewel er veel beschrijvingen van specifieke gevallen bestaan, zijn deze theorieën
echter nog hoofdzakelijk beschrijvend van aard en dienen deze in veel gevallen
nog systematisch getoetst te worden aan empirische gegevens. Ik zie in dit ver-
band een aantal routes voor verder onderzoek. Ten eerste het gebruik van data-
bronnen zoals VentureXpert dat informatie bevat over onder andere de financiële
structuur en strategie van startende ondernemingen. Ten tweede de ervaringen
van starters in de regio Eindhoven. Het TU/e Innovation Lab kan hierin een be-
langrijke rol spelen. In dat verband is het ook wenselijk om surveys van onder-
nemingen en ondernemers te construeren met een focus op de strategische
beslissingen die door hen genomen zijn, of die in de nabije toekomst genomen
moeten worden. 

5 Zie Camerer [5] voor een algemene beschrijving van experimenten in een strategische context en Flood
et al. [12] voor een toepassing in een financiële context.
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Binnen het AIO-onderzoeksproject van Tim de Leeuw zijn wij van plan om de stra-
tegische interacties tussen ondernemers en hun stakeholders te onderzoeken aan
de hand van gestileerde experimenten.5 Een voorbeeld van een experiment is om
ondernemers of ondernemers in spe in een spelomgeving kennis te laten maken
met de strategische implicaties van hun eigen handelen. Met deze experimenten
willen wij ondernemers meer bewust maken van de invloed die hun beslissingen
hebben op het gedrag van onder andere concurrenten en hoe zij daar vervolgens
weer op kunnen inspelen.

Een andere methode om de acties van verschillende spelers in een competitieve
omgeving empirisch te analyseren, betreft dynamische discrete spellen, waarin
een groot aantal spelers actief is. Het probleem in deze spellen is dat er potentieel
veel evenwichten kunnen bestaan. Mede daardoor is het lastig om deze spellen
numeriek te analyseren. In de econometrie is er de laatste jaren veel aandacht
voor deze spellen met als gevolg dat het nu mogelijk is om een aantal van deze
spellen empirisch te analyseren [2]. Het lijkt mij zeer relevant om deze ontwikke-
lingen te projecteren op de spellen die de situatie van startende ondernemingen
beschrijven.
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Veel van wat hierboven besproken is, is gebaseerd op wetenschappelijke theo-
rieën. In het licht van de noodzaak voor universiteiten om kennis te valoriseren, 
is de cruciale vraag natuurlijk wat deze mooie theorieën kunnen bijdragen aan
oplossingen in de praktijk. Mijn overtuiging is dat als ondernemers meer kennis
hebben van de strategische positie die zij hebben te midden van hun
stakeholders, zij tot betere besluitvorming komen ten aanzien van hun financiële
en operationele strategie. Praktisch gezien betekent dit dat ondernemers veel
baat kunnen hebben bij een goed opgezet pakket van opleidingsmogelijkheden,
waarbij een groot accent gelegd wordt op het ontwikkelen van praktische vaardig-
heden. In die zin ben ik dan ook zeer verheugd dat het recentelijk opgerichte
Brabant Center of Entrepreneurship zich tot doel stelt ondernemers juist daarin 
te ondersteunen. In de regio Eindhoven starten relatief veel ondernemingen die
gebaseerd zijn op geavanceerde technologie. Naar mijn mening is de regio 
Eindhoven daarom een geschikte voedingsbodem om de hierboven geschetste
ideeën te toetsen.

Brede kringen van beleidsmakers, politici en wetenschappers onderschrijven dat
de activiteiten van ondernemers een belangrijke component van de economische
groei vormen. Nederland kent een groot aantal financiële regelingen met diverse
subsidies en fiscale mogelijkheden om starters te ondersteunen. Ook de private
sector draagt haar steentje bij via angel en venture capital financiering. Deze sec-
toren zijn gebaat bij goede visies en methoden over de waardering van onder-
nemingen. In het voorgaande heb ik aangegeven dat het waarderen van startende
ondernemingen niet eenvoudig is en dat de risico’s en onzekerheden groot zijn.
Dat is wellicht de reden dat langetermijnbeleggers zoals pensioenfondsen bang
zijn om te investeren in deze sector. Het is daarom toe te juichen dat het ABP
recent heeft aangekondigd dat het samen met een Canadees pensioenfonds 
200 miljoen euro voor de komende 5 jaar heeft gereserveerd om startende onder-
nemingen in de opstartfase financieel en inhoudelijk te ondersteunen.

Ondernemen is, zoals het woord eigenlijk al zegt, een economische activiteit die je
eigenlijk alleen kunt leren als je het ook daadwerkelijk doet. Uit eigen ervaring
weet ik dat het ook zo is. Je kunt nog zoveel theorieën opschrijven en bedenken,

Maatschappelijk belang
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maar uiteindelijk gaat het om ‘het echie’. Daarom is het zeer belangrijk dat de
universiteiten van Tilburg en Eindhoven en instanties - zoals het Brabant Center of
Entrepreneurship, het TU/e Innovation Lab en Starterslift - studenten en mede-
werkers bekend en vertrouwd maken met praktisch ondernemerschap. Het is mijn
overtuiging dat goed fundamenteel academisch onderzoek uiteindelijk de basis
vormt voor een succesvolle onderneming. Hierbij zij aangetekend dat de veelal
impliciete veronderstelling dat de fundamentele onderzoeker per definitie dan ook
de ondernemer moet worden, lariekoek is. Er hoeft dan ook geen enkele spanning
te zijn tussen fundamenteel onderzoek aan de ene kant en het valoriseren van dit
onderzoek aan de andere kant.

Het zal u niet verbazen dat ik mij samen met de hierboven genoemde instanties
wil inzetten om startende ondernemingen en potentiële ondernemers te onder-
steunen met kennis en kunde over de beste manieren voor het opstellen en uit-
voeren van hun strategieën. Ik ben ervan overtuigd dat dit tot een nog bruisender
en ondernemender klimaat zal leiden op de Technische Universiteit Eindhoven 
en haar omgeving. Ik kijk er dan ook naar uit om mijn samenwerking met alle 
betrokkenen in dit veld verder te intensifiëren en inhoud te geven.
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Een intreerede komt niet uit de lucht vallen, maar is een momentopname in een
carrière. Zojuist schetste ik u mijn huidige ideeën over de toekomst van het onder-
zoek en onderwijs in het vakgebied ‘Entrepreneurial Finance’. Ik heb deze rede zelf
geschreven, maar ik bouw dankbaar voort op de inzichten en ervaringen van veel
anderen. In de resterende tijd wil ik daarom, zonder iemand tekort te doen, een
aantal personen speciaal noemen. 

Allereerst wil ik het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven
bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Al de eerste keer dat ik voet zette
op de TU/e, wist ik dat dit een hele bijzondere omgeving is, waar ik met volle
overtuiging en inzet mijn eigen bijdrage aan wil geven.

Hooggeleerde Romme, beste Sjoerd, in de korte tijd die ik verbonden ben aan de
faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences heb ik al gemerkt dat het
een plaats is met interessante mensen en ideeën. Innovatie is bij jou in goede
handen. Dank voor het vertrouwen dat je in mij gesteld hebt. 

Hooggeleerde Koedijk, beste Kees, jij hebt mij de afgelopen jaren meermalen de
juiste richting gewezen. Ik wil je bedanken voor je visie, goede raad en open-
hartigheid.

Hooggeleerden Wolff en Schotman, beste Christian en Peter, van jullie leerde ik 
de eerste stapjes als beginnend wetenschapper. Er zijn in de afgelopen jaren 
vele stapjes bijgekomen. Deze laatste stap was zeker niet gezet, als jullie mijn
enthousiasme voor een carrière in de wetenschap niet hadden aangewakkerd.

Leden van de vakgroep Innovation, Technology Entrepreneurship en Marketing
dank voor het warme welkom van een vreemde eend in jullie bijt. Ik kan veel van
jullie leren, en ik hoop jullie ook van mij. Ik ben ervan overtuigd dat wij gezamen-
lijk een mooie tijd tegemoet gaan.
Speciale dank op deze plaats voor Bianca en Marion, die mij wegwijs hebben
gemaakt in de organisatie van de TU/e. Ook dank voor jullie onmisbare hulp bij
het mede organiseren van deze middag.

Tot besluit
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Studenten van de TU/e, jullie zijn een zeer belangrijke partij in de academische
gemeenschap, die soms wat ondergesneeuwd raakt in het geweld van publiceren,
congresbezoek, seminars en andere academische activiteiten. Ik besef dat jullie
een vitale schakel zijn in het valorisatieproces van kennis en ik hoop dat ik dit
samen met jullie verder kan uitbouwen.

Broer en zus, Norbert en Marion, jullie grote broer heeft weer een nieuwe stap
gezet. Gelukkig kan ik met jullie ook spreken over de wat meer gewonere zaken 
in het leven.

Papa en mama, waarschijnlijk genieten jullie nog meer van deze middag dan ik. 
Ik ben er ongelooflijk trots op dat ik jullie zoon mag zijn. 

Xander, Ilse en Stijn, mijn spreekbeurt duurde wel lang hè? Hij is nu bijna klaar.
Straks mogen jullie weer lekker rennen en vanavond lees ik weer een verhaaltje
voor uit het sprookjesboek. Gelukkig lopen die verhaaltjes vaak beter af dan de
sprookjes van ondernemers. 

Marian, ik kan mij geen leven zonder jou voorstellen. Ik draag daarom deze rede
aan jou op.

Ik heb gezegd!



22

1. Adner, R., en D.A. Levinthal, 2004, ‘What is not a real option: Considering
boundaries for the application of real options to business strategy’, Academy
of Management Review, 29(1): 74-85.

2. Aguirregabiria, V., en P. Mira, 2007, ‘Sequential estimation of dynamic discrete
games’, Econometrica, 75(1): 1-53.

3. Barro, R.J., 2006, ‘Rare disasters and asset markets in the twentieth century’,
Quarterly Journal of Economics, 121: 823-866.

4. Black, F. en M. Scholes, 1973, ‘The pricing of options and corporate liabilities’,
Journal of Political Economy, 81: 637-654.

5. Camerer, C.F., 2003, ‘Behavioral Game Theory’, Princeton University Press.
6. Camerer, C.F., en D. Lovallo, 1999, ‘Overconfidence and excess entry: 

An experimental approach’, American Economic Review, 89(1): 306-318.
7. Dixit, A.K., en R.S. Pindyck, 1994, ‘Investment under Uncertainty’, Princeton

University Press.
8. Dunbar, N., 2001, ‘Inventing Money’, John Wiley & Sons.
9. Epstein, L.G., en M. Schneider, 2007, ‘Learning under ambiguity’, Review of

Economic Studies, 74: 1275-1303.
10. Epstein, L.G., en M. Schneider, 2008, ‘Ambiguity, information quality, and asset

pricing’, Journal of Finance, 63(1): 197-228.
11. Eydeland, A., en K. Wolyniec, 2003, ‘Energy and Power Risk Management: 

New developments in Modeling, Pricing and Hedging’, John Wiley & Sons.
12. Flood, M.D., R. Huisman, C.G. Koedijk, en R.J. Mahieu, 1999, ‘Quote disclosure

and price discovery in multiple-dealer financial markets’, Review of Financial
Studies, 12(1): 37-59.

13. Graham J.R., en C.R. Harvey, 2001, ‘The theory and practice of corporate
finance: evidence from the field’, Journal of Financial Economics, 60: 187-243.

14. Grenadier, S.R., en A. Malenko, 2010, A Bayesian approach to real options: 
The case of distinguishing between temporary and permanent shocks, Journal
of Finance: forthcoming.

15. Herath, H.S.B., en C.S. Park, 2001, ‘Real options valuation and its relationship
to Bayesian decision-making methods’, The Engineering Economist, 46(1): 
1-32.

16. Howell, S.D., en A.J. Jägle, 1997, ‘’Laboratory evidence on how managers
intuitively value real growth options’, Journal of Business Finance &
Accounting, 24(7&8): 915-935.

Referenties



23De realiteit van reële opties

17. Kahneman, D., en A. Tversky, 1979, ‘Prospect theory: An analysis of decision
under risk’, Econometrica, 47: 263–291.

18. Kiholm Smith, J. en R.L. Smith, 2004, ‘Entrepreneurial Finance’, 2e druk, John
Wiley & Sons.

19. Knight, F., 1921, ‘Risk, Uncertainty and Profit’, Hart, Schaffner and Marx:
Boston.

20. Landier, A., en D. Thesmar, 2009, ‘Financial Contracting with Optimistic
Entrepreneurs’, Review of Financial Studies, 22(1): 117-150.

21. Mamer, J.W., en K.F. McCardle, 1987, ‘Uncertainty, competition, and the
adoption of new technology’, Management Science, 33(2): 161-177.

22. McGrath, R.G., 1997, ‘A real options logic for initiating technology positioning
investments’, Academy of Management Review, 22(4): 974-996.

23. McGrath, R.G., 1999, ‘Falling forward: Real options reasoning and
entrepreneurial failure’, Academy of Management Review, 24(1): 13-30.

24. Miller, L.T., en C.S. Park, 2005, ‘A learning real options framework with
applications to process design and capacity planning’, Production and
Operations Management, 14(1): 5-20.

25. Miller, K.D., en Z. Shapira, 2004, ‘An empirical test of heuristics and biases
affecting real option valuation’, Strategic Management Journal, 25: 269-284.

26. Miltersen, K.R., en E.S. Schwartz, 2004, ‘R&D investments with competitive
interactions’, Review of Finance, 8: 355-401.

27. Myers, S.C., 1977, ‘Determinants of corporate borrowing’, Journal of Financial
Economics, 5(2): 147-176.

28. Scherlis, D., en W. Sahlman, 1987, ‘A method of valuing high-risk, long-term
investments’, Harvard Business School Note, 9-288-006.

29. Scherpereel, C.M., 2008, ‘The option-creating institution: A real options
perspective on economic organization’, Strategic Management Journal, 29:
455-470.

30. Schumpeter, J.A., 1912, ‘Theorie der Wissentschaftlichen Entwicklung’, Dunker
& Humblot: Leipzig.

31. Schwartz, E.S., en M. Moon, 2001, ‘Rational pricing of internet companies
revisited’, Financial Review, 36: 7-26.

32. Smit, H.T.J., en L. Trigeorgis, 2004, ‘Strategic investments: Real options and
games’, Princeton University Press.

33. Staw, B.M., 1981, ‘The escalation of commitment to a course of action’,
Academy of Management Review, 6(4), 577-587.

34. Steffens P.R., en E.J. Douglas, 2007, ‘Valuing technology investments: Use real
options thinking but forget real options’, International Journal of Techno-
entrepreneurship, 1 (1): 58-77.

35. Trigeorgis, L., 1998, ‘Real Options: Managerial Flexibility and Strategy and
Strategy in Resource Allocation’, MIT Press: Cambridge MA.



24

Ronald J. Mahieu (1968) studeerde Algemene Econometrie
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vervolgens pro-
moveerde hij in 1995 aan de Universiteit Maastricht op
een proefschrift over de beweeglijkheid van financiële
markten. Na zijn promotie werkte hij eerst een jaar als
postdoctorale onderzoeker aan de Universiteit Maastricht,
voordat hij overstapte naar het Econometrisch Instituut
van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1999 vervolgde
hij zijn academische carrière als universitair hoofddocent
bij de vakgroep Finance van de Rotterdam School of
Management. Vanaf juni 2008 werkt hij bij de vakgroep
Econometrie & OR aan de Universiteit van Tilburg. Daar-
naast begon hij in maart 2009 als deeltijdhoogleraar bij
de vakgroep ITEM van de faculteit Industrial Engineering
& Innovation Sciences aan de TU/e. In zijn onderzoek
bestudeert hij financiële vraagstukken met een accent op
het kwantificeren van risico en rendement. Een belangrijk
aspect daarin betreft de waardering van financiële titels
(aandelen, obligaties en derivaten) en organisaties
(ondernemingen, pensioenfondsen en projecten).

Curriculum vitae
Prof.dr. Ronald Mahieu is per 1 maart 2009 benoemd tot deeltijdhoogleraar

Entrepreneurial Finance aan de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences
van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). 

Colofon

Productie
Communicatie Expertise 
Centrum TU/e
Communicatiebureau 
Corine Legdeur

Fotografie cover
Bart van Overbeeke, 
Eindhoven

Ontwerp
Grefo Prepress,
Sint-Oedenrode

Druk
Drukkerij van 
Santvoort, Eindhoven

ISBN 978-90-386-2343-6
NUR 800

Digitale versie:
www.tue.nl/bib/



Bezoekadres
Den Dolech 2
5612 AZ  Eindhoven

Postadres
Postbus 513
5600 MB  Eindhoven 

Tel. (040) 247 91 11
www.tue.nl

Where innovation starts

/ Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences

Intreerede 

prof.dr. Ronald Mahieu

17 september 2010

De realiteit van 
reële opties




