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Woord vooraf 

Woord vooraf 

Deze dissertatie is het resultaat van promotie-onderzoek dat ik gedurende de afgelopen jaren, in 

het kader van het onderzoekprogramma Innovatie en Industriële Marketing, heb mogen uitvoe

ren aan de faculteit Technologie Management van de Technische Universiteit Eindhoven. Het 

onderwerp spreekt mij al geruime tijd aan. Via een actieve ondernemingsparticipatie in 1988, in 

een op productinnovatie gerichte onderneming, is mijn interesse aangewakkerd om in het bij

zonder de financiële aspecten van productinnovatieprocessen nader te onderzoeken. Voor mij is 

de afsluiting van dit onderzoek een bijzondere mijlpaal aangezien ik een aantal jaren geleden het 

nauwelijks nog voor mogelijk hield om naast mijn 'normale' werkzaamheden een dergelijk 

omvangrijk onderzoek tot een goed einde te kunnen brengen. Dit zou ook beslist niet gelukt 

zijn als ik niet had kunnen rekenen op de steun van mijn partner, kinderen, vrienden, collega's 

en studenten. 

Veel bewondering heb ik voor de manier waarop mijn partner Joke de afgelopen jaren is omge

gaan met de situatie waarin ik als promovendus heb verkeerd. Er is geen enkel moment 

geweest waarop zij mij het gevoel heeft gegeven om aandacht te moeten strijden met het 

promotie-onderzoek. 

Door mij met raad en daad bij te staan heeft ook mijn vriend drs P. Beekman (Peter) op de ach

tergrond een waardevolle rol gespeeld aan het kunnen voltooien van het onderzoek. 

De komst van prof. dr. C. van Dam (Cees) naar onze faculteit heeft op mij een enorme positie

ve invloed gehad. De wijze waarop wij met elkaar mogen en kunnen omgaan stimuleert mij 

elke uitdaging, zowel zakelijk als privé, aan te nemen en aan te kunnen. Als eerste promotor 

heeft hij het vertrouwen op een goede afloop, ondanks mijn eigen twijfels, geen enkel moment 

laten varen. Ook van zijn vrouw Lenny heb ik veel morele steun mogen ontvangen. Mijn twee

de promotor prof. dr. P.M. Kempen (Piet) daagde mij voortdurend uit de praktische relevantie 

en bruikbaarheid van het onderzoek verder inhoud te geven. Gedurende het onderzoek is kern

commissielid en vakgroepvoorzitter prof. dr. J.A.M. Theeuwes (Jacques) steeds mijn be

schermheer gebleken. Ondanks het belang van het onderzoek voor de vakgroep plaatste hij met 

relativerende opmerkingen mijn welzijn voortdurend op de voorgrond. Hij gaf het promotie

onderzoek de juiste plaats in mijn dagelijks leven. Kerncommissielid prof. dr. H.G. Eijgen

huijsen (Hans) van de Vrije Universiteit Amsterdam dwong mij, door zijn kiene vraagstellin

gen, uitspraken verder uit te bouwen en te onderbouwen. Door eerdere versies van het proef

schrift te becommentariëren hebben prof. dr. H.W.C. van der Hart (Hein) en prof. dr. ir. 
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M.C.D.P. Weggeman (Tjieu) als lid van de grote commissie en de andere collega's dr. ir. A.P. 

Nagel (Arie), drs F.P.D. van Bel (Fred), dr. E.G.J. Vossetman (Ed) en dr. L. Dijkstra 

(Lieuwe) waardevolle suggesties gegeven. Veel steun heb ik ondervonden van mijn studentas

sistenten Jean-louis d'Hooghe, Rob Swalef, Vincent Elfring en Victor Ponsioen. Door hun in

breng was sprake van een duidelijke verlichting van het werk. Aan genoemde personen wil ik 

speciale dank uitspreken. Verder wil ik de gesprekspartners uit de praktijk, in het bijzonder de 

deelnemers aan de workshops bedanken. Hun participatie is de basis van dit bedrijfskundig 

toegepast onderzoek. 

Binnen de vakgroep Bedrijfseconomie en Marketing heerst een klimaat waarin alle begrip is 

voor een promovendus in de eindfase van het onderzoek. Vooral de laatste tijd heb ik vaker 

verstek moeten laten gaan bij belangrijke bijeenkomsten en gelegenheden. Zonder ook maar 

enige vorm van verwijt zijn de werkzaamheden door mijn collega's opgevangen. Daarbij was 

een speciale rol weggelegd voor de secretaresses van de vakgroep Hennie van Gastel en Tineke 

Duyzer, die mijn beschikbare tijd zoveel mogelijk wisten te beschermen. 

Tenslotte dank ik eenieder, hier niet genoemd, die op een of andere wijze een bijdrage heeft 

geleverd aan dit resultaat. 

Verheugd en vereerd ben ik met het optreden van prof. dr. Th.M.A. Hemelmans (Theo) als 

commissievoorzitter. Ook dank ik prof. dr. J. Bilderbeek (Jan) van de Universiteit Twente en 

prof. dr. L.H.J. Verhoef (Leo) voor hun bereidheid in de grote commissie zitting te willen 

nemen. 

Nu deze uitdaging tot een einde is gebracht, zullen zich ongetwijfeld meer uitdagingen aan de 

horizon aandienen. 

Theo van Beek 

augustus 1996 
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Summary 

Summary 

The central theme of this dissertation is the financial assessment of product innovation. The 

worlds of financial management and problems surrounding investments in particular, and inno

vation management are drawn together bere. Assessing what product innovation projects 

should be invested in or terminated, is one of the most sensitive and difficult decisions one can 

make in innovation management. Just as with all other investments, investments in product 

innovation require consideration of the expected returns in terms of profitability and risk. With 

this we gain insight into the economie value that can be added to the enterprise via the product 

innovation project. The financial interest that is connected to each product development bas led 

to this research, in which the financial assessment of product innovation is the subject in all 

phases of the product development process. The point of departure in this research is the pro

blem that there is a lack of systematic knowledge, both in literature and in practîce, about the 

way in which investments in product innovation should be assessed financially. To this pur

pose, the following research questions have been formulated: 

• In what way do enterprises assess investments in product innovation and in which phase(s), 

which method(s) are used, and which problems are found? 

• What is the best way to set up the financial assessment of investments in product innovation, 

to allow the enterprise to gain more insight into the contribution product innovation makes to 

the economie value? 

These questions are answered in the two partsof the research: 'lnvesting in innovation' and 

'Innovating in investment'. In the research 'In vesting in innovation', problems concerning the 

financial assessment of product innovation have been exposed using literature and looking at 

actual practice in an effort to answer the first question. The second question in 'Innovating in 

investment' led to the development of the 'Evaluation and Selection for Product Innovation' 

model (ESPI model), which is geared to the specific characteristics of investments in product 

innovation. This gives us more insight into the potential of product innovation to the economie 

value of the enterprise. 

The ESPI model is an instrument with which the management can control the application of 

financial assessment methods at each phase in the product innovation process. By going over a 

three-part checklist, the modelleads to the choice of a financial assessment metbod that is the 

best fit for the nature, size and stage the product innovation project is in within the product 

innovation process. The objective of the checklist is twofold. On the one hand, information that 
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is of importance for the financial evaluation is systematically gathered. This information con

cerns feasibility, attractiveness, and the degree of uncertainty about the value that is attributed 

to items in the checklist (attractiveness). On the other hand, the checklist is used todetermine 

the most suitable financial assessment metbod for each subprocess, which fits the constellation 

of decisions made (the amount of information and its uncertainty) that appear to exist for the 

subprocess in question. Three different constellations of decisions can occur for each sub

process. A template was also developed to gain rapid insight into the financial feasibility and 

attractiveness of a product innovation project. With this one can see at a glance whether there is 

a favourable or unfavourable financial situation. Moreover, a manual was written for the appli

cation of the ESPI model. 

The research 'Investing in innovation' is the foundation of theESPImodel that was developed. 

An exploration of the literature shows that the financial assessment of investments in general 

cannot be simply applied to investments in product innovation. In product innovation argu

ments like major uncertainties, both technically and commercially, a unconventional pattem for 

the cash flow, more decision (go/no-go) moments, greater freedom conceming decisions, 

dependenee on other projects (simultaneous or serial), and the long-term influence on the finan

cial results of the enterprise, all effect this. For the financial assessment of investments in gene

ral, discounted cash flow methods, such as the net present value and the internal rate of retun, 

are generally regarded to be superiortoother methods. The suspicion was confirmed in litera

ture of the underexposure of the financial aspect in the assessment of innovation. In addition, 

the literature study demonstrates that the financial assessment of investments in product inno

vation is highly topical and that hardly any adequate financial assessment metbod has been 

developed for the investments in product innovation in particular. 

Through comparative research, information was collected and analyzed from some fifty enter

prises in the practical exploration, concerning the context in which decision are taken with 

regard to investments in product innovation, which factors finally influence the assessment, 

and how the financial assessment takes place. Half of the enterprises involved are from the 

metal processing industry, because of the large degree of research and development in this sec

tor. The research supplied a wide range of criteria that enterprises feit were important in deci

sion mak:ing regarding investments in product innovation. Moreover, for nearly all enterprises 

it turned out that the financial assessment has a large too decisive influence on the initiation or 

continuation of product innovation projects. However, over one-third of the enterprises only 

carries out financial assessments at the beginning of the product innovation process. Nearly all 

of the enterprises investigated use one or more financial assessment methods in the selection of 

new products. The added value/margin and payback period are by far the most applied. There 

is a clear di vision between the methods used by small and medium-sized enterprises and by the 

larger ones. The discounted cash flow metho.ds that are propagated in investment theory do not 
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seem to have become popular within the enterprises investigated. Only one-third of the enter

prises (mainly larger ones) uses these methods in the evaluation of product innovation. These 

enterprises in particular are the ones indicating a need for an impravement of the financial 

assessment of product innovation. Most problems that the enterprises from the investigation 

experience with the financial assessment seem to be connected to uncertainty about future mar

ket development and a Jack of information. The enterprises indicated that have more trouble 

generating the right information than with the actual execution of the financial assessment itself. 

The result from the exploration of literature and actual practice was sufficient reason to take a 

closer look at the most important criteria for a financial assessment in the second part of the 

research 'lnnovating in investment'. Literature and actual practice did little to change the 

impression that the enterprises do not have a clear idea of the kind of information that should be 

involved in a financial assessment. lt also turned out that the enterprises had no clear concep

tion on the basis of which kind of information the ditierent financial assessment methods could 

be implemented. As a result, methods that can only be properly implemented with a large 

amount of available information have been used in cases where this information was lacking. 

For the ESPI model this meant that particular care has to be taken with phases in the product 

innovation process that lack information. In other words, theESPImodel has to give a clear 

formal structure to the financial assessment, in which a clear indication is given of the imple

mentation of the different financial assessment methods during the product innovation process 

(from concept to market commercialization). lt was decided to tackle these activities in practice 

at the same time, since the model eventually has to workin practice too. This way there would 

not only be more insight into how to assess matters, but also which assessment method(s) 

should be used. On the basis of the paradigm of the design sciences, four workshops in com

bination with four case studies were held, in which participants actively contributed to the de

velopment of the ESPI model. In other words, the input of the workshop participantsin the de

velopment of the ESPI modelled to a participative design in the research. Theory with a large 

degree of social and practical relevanee could be t1eshed out. 

The results of the first three workshops, combined with the results of the case studies, led to a 

survey of the most important criteria and requirements that apply to the financial assessment of 

product innovation. The requirements have been divided into functional and structural characte

ristics. On the basis of the criteria and requirements, a framework was established for the 

financial evaluation and selection of product innovation. In addition, demands were placed on 

the application of the financial assessment methods that could be distinguished as a derivation 

of the characteristics of the product innovation process. In the product innovation process, a 

distinction was made for that purpose in three stages: technology, technology/product, and 

technology/product/market. The beginning or end of each stage are points at which decision are 
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made in which the desirability/achievability and attractiveness of product innovation is asses

sed. Using this categorisation, a differentiation was made in the available assessment methods 

for product innovation per stage. The framework was discussed in detail during the fourth 

workshop, where usability was the key word. The result was that the final workshop produced 

supplementary criteria and requirements with respect to the financial assessment of product 

innovation as well as specific demands with regard to the design of the ESPI model and its 

applications. An indication was given of which criteria were of greatest importance for each 

stage. The valuation of the financial assessment methods per stage of the product innovation 

process indicates which methods are most suitable per stage. Here, three approaches could be 

discerned: ex penditure approach for stage 1, option approach for stage 2, and an investment 

approach for stage 3. 

TheESPImodel was then applied toa product innovation project from case study D. This pro

ject was terminated because of high downside risk. The assessment with theESPImodel indi

cates that during the phase in which inforrnation was lacking in the project, where the enterpri

se was only assessed on the basis of the net present value method, there we re plenty of opera

tional options present to limit the downside risk. Through the option approach this is made 

explicit in this application. By using the net present value metbod on all cashflows in the pro

ject this was implicitly passed over. A decision that had to be made was then viewed as an irre

versible resolution. 

The ESPT model is equipped with an option to distinguish the financial assessment metbod that 

is most suitable, given a certain stage within a product innovation process, depending on the 

quality of the information. As a result, type I and type TI errors can be avoided in the earliest 

possible stage of the product innovation process. 
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Deel I: Algemeen 

Deel I 

Algemeen 

In dit algemene deel wordt in twee hoofdstukken de inhoud en structuur van het gehele onder

zoek gepresenteerd. 

Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk met daarin aandacht voor de aanleiding, het onderwerp 

en het doel van het onderzoek. Ook wordt de relatie tussen productinnovatie en de economische 

waarde van de onderneming nader toegelicht. Ter verduidelijking wordt aan het einde van dat 

hoofdstuk de opbouw van dit proefschrift schematisch weergegeven. 

Hoofdstuk 2 bevat de opzet van het onderzoek. Binnen het kader geschetst in hoofdstuk 1 

wordt dieper ingegaan op de probleemstelling en de daarvan afgeleide onderzoeksvragen. Ter 

uitwerking hiervan zijn relevante begrippen geformuleerd. De relaties tussen deze begrippen 

worden vervolgens weergegeven in een conceptueel schema. De afsluiting van dit hoofdstuk 

wordt gevormd door een overzicht van de activiteiten binnen het onderzoek en de bijbehorende 

resultaten. 
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Inleiding 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en onderwerp van het onderzoek 
Het belang van innovatie en in het bijzonder productinnovatie wordt alom onderkend. Ook 

voor de komende jaren is innovatie een belangrijk wapen in de concurrentiestrijd. Al in het 

begin van deze eeuw werd door Schumpeter (1909) in zijn boek 'Theorie der wirtschaftlichen 

Entwicklung' opgemerkt dat innovatie een essentieel onderdeel is van succesvol ondernemen. 

De zogenaamde entrepreneurs, de vernieuwende ondernemers presenteren nieuwe vindingen, 

de 'Neue Kombinationen', die zowel betrekking kunnen hebben op nieuwe producten 

(productinnovatie), nieuwe productiemethoden (procesinnovatie), als op nieuwe markttoe

passingen ( marktinnovatie ). Daarmee proberen zij hun concurrentiekracht in een productl

marktltechnologie-combinatie ten opzichte van de concurrenten te versterken. Het zoeken naar 

'Neue Kombinationen' heeft sinds Schumpeter een enorme vlucht genomen. Veranderingen in 

marktbehoeften, (internationale) concurrentie en technologie vertonen nu een toenemende ver

snelling, waardoor ondernemingen gedwongen zijn bij voortduring adequate wijzigingen in 

productaanbod, productieprocessen en organisatie aan te brengen. Voor afzonderlijke onder

nemingen zal de noodzaak tot innovatie echter verschillen, afhankelijk van onder andere 

(Groeneveld en Hofstra, 1991): 

• stadium in de levenscyclus van de bestaande producten 

• kracht van de concurrentie 

• snelheid van technologische veranderingen 

• gewenste positie ten opzichte van de concurrentie (bijvoorbeeld volger of voorloper) 

• kwetsbaarheid van de relatie met klanten. 

In dynamische markten met intensieve concurrentie is productinnovatie veelal een belangrijke 

sleutel tot overleven (Bolwijn en Kumpe, 1991). In de door de ministers Wijers, Ritzen en Van 

Aartsen uitgebrachte nota 'Kennis in beweging' (1995) wordt onder verwijzing naar Kumpe 

gesteld dat: "De concurrentiepositie van industriële ondernemingen uit hoge-lonen gebieden 

moet voor een belangrijk deel berusten op kwalitatieve differentiatie in de markt. Hun produc

ten moeten zich zodanig in technische en kwalitatieve zin of in vonngeving onderscheiden dat 

prijs niet meer de doorslaggevende factor voor de afnemers vormt". Het introduceren van 

nieuwe producten in markten is een doeltreffende manier om prijsconcurrentie te ontgaan. 

Direct na de lancering van een nieuw product zal een onderneming een hogere marktprijs kun

nen bedingen vanwege een unieke marktpositie. De tendens is dat ondernemingen in toenemen

de mate op deze strategie aangewezen zullen zijn, teneinde voldoende geldstromen te kunnen 

genereren om de toenemende investeringen in onderzoek en ontwikkeling ('Research and 
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Development', afgekort R&D) en de kortere productlevenscycli op te kunnen brengen. Innova

tie dient daarom te worden gezien als een onderdeel van de algemene strategie van de onderne

ming, die is gericht op het vinden van gaten in de markt, het concurrerend zijn en het overleven 

(OECD-rapport, 1982). De inspanningen van 'innovatieve ondernemingen' zullen derhalve 

gericht moeten zijn op het naar behoefte snel en goed leveren van in de ogen van de afnemers 

unieke producten en diensten. Dit houdt in dat ondernemingen die aan de eisen vanuit de markt 

en technologie willen blijven voldoen, steeds meer in productinnovatie zullen moeten investe

ren. Om deze investeringen tot een succes te maken zijn echter verschillende barrières in crea

tief, technisch, commercieel en economisch opzicht te nemen. Hiervoor is het vereist, dat een 

onderneming over de nodige kennis en kunde beschikt op allerlei bedrijfskundige terreinen, 

zoals onder andere strategie, organisatie, R&D-management, productie, marketing en financieel 

management 

In 1994 hebben Nederlandse ondernemingen een kleine zes miljard aan R&D uitgegeven 

(CBS, 1995). Uit jaarverslagonderzoek komt Jurriëns (1993) tot de conclusie dat onder

nemingen niet in staat zijn een verband te leggen tussen de uitgaven voor R&D en de opbreng

sten ervan. Gezien de hoge uitgaven is inzicht in het verband tussen de uitgaven en opbreng

sten echter onontbeerlijk. Een concurrentievoordeel kan worden behaald door ondernemingen 

die in staat blijken te zijn om, naast een goede beheersing van het innovatieproces, in een zo 

vroeg mogelijk stadium productinnovatieprojecten te selecteren die in potentie economische 

waarde kunnen toevoegen. Dit voordeel ontstaat enerzijds omdat minder geld verloren zal gaan 

aan projecten die achteraf gezien waarde blijken te vernietigen (de zogenoemde type-I fout) en 

anderzijds door het entameren van waardetoevoegende projecten die anders voor de onderne

ming onopgemerkt zouden zijn gebleven (de zogenoemde type-11 fout). Ofzoals Sharp (1991) 

het uitdrukt: "The threat to competitiveness lies not in the possibility that managers wil! select 

investments that turn out to be unprofitable, but they wil! fail to undertake very risky, but 

strategically vita!, ones". Het kiezen voor productinnovatie als onderdeel van de onderne

mingsstrategie zal derhalve een bewuste keuze dienen te zijn, met de verwachting dat dit op ter

mijn zalleiden tot een positieve bijdrage aan de economische waarde van de onderneming. 

In dit onderzoek gaat de aandacht voornamelijk uit naar het financieel management terrein, met 

in het bijzonder de investeringsproblematiek betreffende productinnovatie. Uit eigen praktijk

ervaring, literatuuroriëntatie en veel gesprekken met deskundigen op innovatiegebied is het ver

moeden ontstaan dat er in de praktijk een grote behoefte bestaat om productinnovatie niet alleen 

organisatorisch, technisch en commercieel, maar vooral ook financieel te beoordelen, en wel in 

een zo vroeg mogelijk stadium van het innovatieproces. Dit vermoeden, dat binnen onder

nemingen investeringen in de verschillende fasen van productinnovatieprocessen in onvoldoen

de mate financieel worden onderbouwd, is de aanleiding voor dit onderzoek. Eigen ervaring op 
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dit terrein heeft geleerd dat dergelijke beslissingen vaak meer gevoelsmatig dan analytisch wor

den benaderd. Gezien de grote invloed die van productinnovatie kan uitgaan op het financiële 

reilen en zeilen van de onderneming mag worden verwacht dat investeringsbeslissingen hier

over in voldoende mate zijn gebaseerd op kennis van de effecten op de toekomstige rentabiliteit 

en het risico van het innovatieproject zelf en de onderneming als geheel. 

Ook in de literatuur over management van innovatie c.q. R&D wordt relatief weinig aandacht 

besteed aan de financiële beoordeling van productinnovatie in het algemeen en de toepassingen 

van financiële beoordelingstechnieken in de innovatiepraktijk in het bijzonder. De in de litera

tuur beschreven methoden variëren van eenvoudige checklists tot ingewikkelde 'Operations 

Research' technieken. Deze laatste roepen vanwege de complexiteit ervan bij het management 

een bepaalde mate van aversie op, waardoor het gebruik van deze technieken in de praktijk 

veelal achterwege blijft (Steele, 1988). Een andere belangrijke reden voor de geringe aandacht 

is het ontbreken van voldoende kwantitatieve informatie in de vroege fasen van het innovatie

proces. In de praktijk wordt deze reden eveneens vaak aangehaald, waardoor een financiële 

beoordeling van investeringen in productinnovatie ook daar in veel gevallen wordt nagelaten. 

Twiss (1992) zegt hierover: "The condusion to he drawnis that afonnal selection procedure 

is essential and that R&D-management in general makes too little use of the techniques 

available". 

Het centrale probleem van dit onderzoek 'Investeren in innoveren & Innoveren in investeren' is 

derhalve een gebrek aan systematische kennis, zowel in de literatuur als in de praktijk, over de 

wijze waarop investeringen in productinnovatie financieel dienen te worden beoordeeld. 

Vanuit consumenten optiek is van productinnovatie sprake bij de introductie van een nieuw 

product op de markt. In dit onderzoek wordt vanuit een producenten optiek productinnovatie 

beschouwd als een reeks van samenhangende, doelgerichte handelingen om een nieuw product 

voor de onderneming te realiseren. Deze handelingen volgen een proces, het productinnovatie

proces, met als startpunt het genereren van ideeën en als eindpunt de introductie van een nieuw 

product op de markt. Het product kan zowel een fysiek product als een dienst zijn. Veelal gaat 

het om een combinatie van beide. De activiteiten in het kader van productinnovatie zijn door

gaans ondergebracht in een productinnovatieproject. Een project is daarbij te beschouwen als 

een uniek cluster van activiteiten met een duidelijk einddoel, een levenscyclus, onderlinge rela

ties en afhankelijkheden (Meredith en Mantel, 1989). 

Onder investeren wordt verstaan het actief aanwenden van middelen in de verwachting dat deze 

op termijn zullen leiden tot een positieve bijdrage aan de economische waarde van de onder

neming. Dit houdt in, dat een toename van de netto contante waarde van de toekomstige geld

stromen van de onderneming wordt verwacht. Of de in productinnovatie geïnvesteerde midde

len in de toekomst wel economische waarde aan de onderneming zullen toevoegen, is echter 
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hoogst onzeker. De onzekerheid hierover wordt gevoed door het al in een vroeg stadium van 

het productinnovatieproces ontbreken van voldoende informatie over zowel de hoogte als de 

richting van de geldstromen. Op de markt( en) worden ondernemingen bovendien geconfron

teerd met een steeds korter wordende levenscyclus van producten, waardoor de mogelijkheden 

afnemen om via de verkoop van de nieuwe producten de investeringen tijdig terug te verdienen. 

Hierdoor neemt de kans toe dat het falen van productinnovatie fataal is voor de onderneming. 

Volgens Booz-Allen & Harnilton ( 1982) blijkt dat het risico van investeringen in product

innovatie erg hoog is. Van de zestig productideeën worden gemiddeld zeven uitgedacht tot pro

ductconcepten, bereiken gemiddeld vijf het ontwikkelstadium, worden gemiddeld anderhalf op 

de markt gelanceerd en uiteindelijk voldoet gemiddeld maar één aan de door een onderneming 

gestelde financiële criteria. In figuur 1.1 is deze zogenaamde mortaliteitscurve in beeld 

gebracht. 

Aantal ideeên 
00 

15 

10 

5 

0 
één succesvol 
nieuw product 

Figuur 1.1 Mortaliteitscurve productideeën 

Verder geven zij aan, dat bijna de helft van de aan productinnovatie gespendeerde middelen 

verloren gaat. Een deel van deze middelen had wellicht voor de onderneming behouden kunnen 

blijven als in een vroeger stadium van het productinnovatieproces een beter inzicht had bestaan 

in de financiële consequenties ervan. Met andere woorden, heeft de leiding van de onder

neming gedurende het gehele productinnovatieproces wel voldoende inzicht of de product

innovatieprojecten een adequate rentabiliteit op het geïnvesteerd vermogen opleveren, rekening 

houdend met aan het project verbonden risico? Deze vraag heeft niet alleen betrekking op het 

wel of niet entameren van productinnovatieprojecten, maar ook of deze gedurende de verschil

lende fasen van het productinnovatieproces al dan niet moeten worden voortgezet ('go/no go' 

beslissing). 

Gezien de risico's die aan productinnovatie zijn verbonden, geldt bovendien als randvoor

waarde dat de investeringen de financiële draagkracht van de onderneming niet te boven mogen 

gaan. Naarmate de financiële draagkracht kleiner is en de investeringen in productinnovatie 

relatief groter, zal de behoefte om deze investeringen financieel te beoordelen toenemen. Ook 
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door externe financiers wordt deze behoefte gevoeld. Door een gebrek aan voldoende inzicht in 

de financiële consequenties van productinnovatie aarzelen deze veelal om in een vroeg stadium 

met risicodragend vermogen productinnovatie in ondernemingen te ondersteunen. De conse

quentie hiervan is dat in de praktijk financiers doorgaans wachten tot de grootste barrières in 

creatief en technisch opzicht door de onderneming zijn genomen. De financiering wordt nog 

verder belemmerd, doordat toenemende investeringen in productinnovatie op korte termijn een 

negatieve invloed hebben op winst die moet worden verantwoord in de jaarrekening. Door de 

uitgaven aan productontwikkeling als kosten ten laste van het ondememingsresultaat te bren

gen, ontstaat een vertekening van de werkelijke prestatie die door een innovatieve onderneming 

wordt geleverd. De consequentie hiervan voor de financiële kengetallen beïnvloedt de financie

ring van de onderneming als geheel (samenstelling van projecten) en daarmee ook de financie

ring van productinnovatie afzonderlijk. 

1.2 Doel van het onderzoek 
Dit onderzoek tracht een bijdrage te leveren aan de kennis en kunde op het gebied van de finan

ciële beoordeling van investeringen in productinnovatie. Het eerste doel in het onderzoek is om 

het terrein van de financiële beoordeling van productinnovatie vanuit de literatuur en de praktijk 

bloot te leggen. Hiermee wordt een basis gelegd waarop nieuwe inzichten ontstaan over de 

innovatieproblematiek in zijn algemeenheid en over de factoren (en hun onderlinge relaties) die 

een belangrijke rol spelen bij de (financiële) besluitvorming over investeren in productinnovatie 

in het bijzonder. Uitgaande van de stand van de literatuur over dit onderwerp en bij bevestiging 

van de veronderstelde behoefte vanuit de praktijk, is het tweede doel van het onderzoek een 

handzaam model voor de evaluatie en selectie van investeringen in productinnovatie te ontwik

kelen, waarmee een beter inzicht in de potentiële bijdrage van productinnovatie aan de econo

mische waarde van de onderneming kan worden verkregen. Het verwezenlijken van het eerste 

doel is daarvoor van grote betekenis, aangezien hiermee kan worden vastgesteld in welke mate 

de inzet van financiële beoordelingsmetboden in de verschillende fasen van het product

innovatieproces zinvol is. 

Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de wijze waarop ondernemingen investeringen 

financieel beoordelen (onder andere Laveren, 1987, Bouma en Schipperijn, 1986, Pike en 

Neale, 1993). Deze onderzoeken hebben zich echter voornamelijk toegespitst op de beoorde

ling van investeringen in zijn algemeenheid. Hierin domineren de 'Discounted Cash Flow' 

(DCF-) technieken zoals de netto contante waarde en de interne rentevoet methode. Uit eigen 

praktijkervaring met het financieel beoordelen van productinnovatie is gebleken dat deze wijze 

van beoordeling niet zonder meer kan worden toegepast bij productinnovatie. Investeringen in 

productinnovatie kenmerken zich namelijk door een aantal specifieke eigenschappen, waardoor 

deze investeringen fundamenteel verschillen van andere soorten investeringen. Door een 
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onjuiste financiële beoordeling wordt hierdoor de kans op type-I en type-11 fouten vergroot. 

Veel geld gaat dan verloren aan de ontwikkeling van producten die het marktstadium nooit zul

len bereiken en kansen worden gemist om de concurrentiekracht van de onderneming te ver

groten. Een dergelijke claim op het innovatiebudget holt de mogelijkheden voor succesvolle 

productinnovatie uit. Tussen de verschillende fasen van een productinnovatieproces dienen 

fmanciële beoordelingen plaats te vinden waarin een beslissing wordt genomen over het ingaan 

van een volgende fase. Het te ontwikkelen model zal op basis van de kenmerken van de te 

onderscheiden fasen een differentiatie in de beschikbare financiële beoordelingsmetboden 

mogelijk dienen te maken, waardoor de financiële beoordeling op een meer consistente wijze 

kan plaatsvinden. Type-I en type-11 fouten zouden zo kunnen worden gereduceerd of zelfs ver

meden. 

Bij een beoordeling van investeringen wordt in het algemeen een onderscheid gemaakt tussen 

evaluatie en selectie. De evaluatie geeft daarbij op basis van alle relevarite en beschikbare infor

matie een inzicht in de invloed van investeringen (in dit geval in productinnovatie) op het 

ondernemingsgebeuren. De selectie is de keuze, of en zo ja, in welke productinnovatieprojecten 

uiteindelijk het beste kan worden geïnvesteerd. Deze besluitvorming kan op zowel een intuïtie

ve als een analytische basis plaatsvinden. Vanwege de grote onzekerheden en slechte voor

spelbaarheid van productinnovatie zal een zuiver analytische besluitvorming in de praktijk nau

welijks kunnen voorkomen. Intuïtie blijft daardoor altijd een bepaalde rol spelen. Doordat de 

financiële aspecten van investeringen in productinnovatie en de technieken voor investeringsse

lectie in dit onderzoek voorop staan en de relevante en beschikbare informatie zoveel als moge

lijk zal worden gekwantificeerd, is sprake van een analytische benadering. Jones en Dugdale 

(1994) noemen dit een benadering die uitgaat van objectieve rationaliteit. Dat wil zeggen dat de 

redenen en redeneringen van de beslisser(s) op algemene geldigheid kunnen worden getoetst. 

Zij onderscheiden naast deze vorm van rationaliteit ook subjectieve rationaliteit (door persoon

lijke ervaringen en bekwaamheden beïnvloedde percepties en waarden), intersubjectieve ratio

naliteit (op basis van gemeenschappelijke waarden binnen een sociale groep) en professionele 

rationaliteit (gebaseerd op de belangen en macht van individuen enlof groepen). Aan deze ove

rige drie vormen van rationaliteit zal in dit onderzoek slechts in beperkte mate aandacht worden 

gegeven. 

1.3 Relatie productinnovatie en economische waarde 
In de financiële verslaggeving van ondernemingen wordt ervan uitgegaan dat de R&D-uitgaven 

in enig jaar bij voorbaat als verloren moeten worden beschouwd. Immers, bij het opstellen van 

de jaarrekening is men gehouden aan het voorzichtigheidsbeginsel. Dit houdt in, dat in geval 

van onzekerheid activa niet te hoog en passiva niet te laag mogen worden gewaardeerd. Met 
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betrekking tot R&D-uitgaven wordt de bijdrage aan de toekomstige opbrengsten als onvol

doende zeker gezien en derhalve, voor zover mogelijk, rechtstreeks ten laste gebracht van de 

resultatenrekening van het jaar waarin deze uitgaven zijn gedaan. Door in enig jaar de R&D

uitgaven te verminderen kan zo door het management de korte termijn winst aanzienlijk worden 

opgevoerd (Lin en Vasarhelyi, 1980). In deze 'accounting' benadering van het financieel resul

taat (lees: winst) speelt de voor (product-)innovatie zo belangrijke toekomst nauwelijks een rol. 

In de praktijk blijkt dan ook vaak dat de marktwaarde (of beurswaarde) van een onderneming 

afwijkt van de, mede door winstreservering opgebouwde, intrinsieke waarde. 

De belangstelling voor de marktwaarde van de onderneming als prestatie-indicator is de laatste 

jaren fors toegenomen (Groeneveld en Hofstra, 1991). Deze waarde is de prijs bij koop of ver

koop van de onderneming. Een hogere marktwaarde vergroot niet alleen de leencapaciteit van 

de onderneming, maar is ook de beste beschermingsconstrnctie. Hoe hoger de marktwaarde 

des te kleiner is de kans dat de onderneming zelf slachtoffer zal worden van een (vijandige) 

overname, ervan uitgaande dat de marktwaarde van de onderneming een adequate weerspiege

ling is van haar economische waarde. 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van de verandering in de economische waarde van de onder

neming gedurende een bepaalde periode als gevolg van productinnovatie. De economische 

waarde wordt voorgesteld door de netto contante waarde van de toekomstige geldstromen van 

de onderneming. Copeland (1995) vindt een aldus gemeten waarde de beste kwantitatieve 

maatstaf voor het meten van de resultaten van een onderneming. Het maximaliseren van deze 

waarde wordt zelfs als het na te streven doel van een onderneming voorgesteld. In een inleiding 

op het jubileumcongres van het NIVE stelt de voorzitter van de Raad van Bestuur van Stork 

N.V., dr. J. Hovers (1996), dat: "Diegene die de meeste economische waarde weet toe te voe

gen, wint het van zijn concurrenten". 

Voor de economische waarde zijn in essentie twee factoren van belang. Ten eerste, de vooruit

zichten van de onderneming geconcretiseerd in termen van toekomstige geldstromen, gekop

peld aan het risico dat aan die geldstromen is verbonden. De tweede factor van betekenis betreft 

de rendementseisen van de vermogensverschaffers. Het toevoegen van economische waarde 

aan de onderneming is alleen mogelijk indien de toekomstige geldstromen toereikend zijn om 

de vermogensverschaffers adequaat (dat wil zeggen, in relatie tot het risico) te vergoeden. 

Economische waarde en markt- of beurswaarde van een onderneming zullen niet zelden van 

elkaar verschillen. Voor de economische waarde is de prognose van de gekapitaliseerde geld

stromen van de onderneming de doorslaggevende factor. De marktwaarde c.q. beurswaarde 

daarentegen wordt bepaald door de vraag naar en het aanbod van het geheel van de uitstaande 

aandelen van de onderneming, respectievelijk de vraag naar en het aanbod van individuele aan

delen op een aandelenbeurs. De relatie van de onderneming met haar aandeelhouders ('investor 

relations') speelt bij het ontstaan van verschillen tussen deze waardebegrippen een belangrijke 

rol. Gebrek aan communicatie en vertrouwen tussen de onderneming en haar aandeelhouders 
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kan hierbij een belangrijke oorzaak zijn. Bijvoorbeeld indien een onderneming haar aandeel

houders onvoldoende informeert over de vorderingen van haar R&D-projecten ontstaat een 

verschil in perceptie ten aanzien van de verwachte toekomstige geldstroom en zodoende een 

verschil in waardering. In tabell.l ontleend aan Sman (1991) zijn de verschillen tussen de ele

menten van de economische waarde en de marktwaarde weergegeven. 

JÇ!bel J .1 f;conómische waarde versus marktwaarde 

Elementen ! Economische waarde I Marktwaarde 

1. Begrip I Te ontlenen aan toekomstige contant I Prijs van de onderneming bij koop en 
1 gemaakte cash flow · verkoop 
I I Beurswaarde? I 

Valuein use , Value in exchange 

2. Gehanteerd u~gangspunl/ Stand alane waarde I Niet vanzelfsprekend stand alone 
invloed eventuele 

I 
Belangstelling van (strategische) waarde 

kandidatuurstelling koper koper niet relevant voor economische i Belangstelling van potentiële koper 
I op waarde waarde I relevant voor marldwaarde 

I i 3. Calculator van de Value controller/manager Beleggingsanalist 
ondememingswaarde I I 

Corporale finance specialist 

4. Imago onderneming Niet relevant I Relevant 

5. Marktwaarde aandelen Relevant voor vermogenskosten Relevant voor vennogenskosten 
i 

I 6. Juridische structuur ! Niet relevant Relevant 

7. Beschikbaarheid infonnatie I Beschikking over bestuurlijk 
. infonnatiesysteem onderneming 

I 
Beschikking over publieke en andere 
bronnen (branchegenoten) 

8. Meetinstrumentarium I Geïntegreerd discounted cash flow Beurskoers 
i model 1 Transactiesom 

·-
Bron: Sman (1991) 

De relatie tussen (product-)innovatie en economische waarde van de onderneming is tot op he

den nauwelijks onderwerp van onderzoek geweest. Door Van der Zwan (1990) is onderzoek 

uitgevoerd naar het investeringsgedrag van ondernemingen. Hierin is gebleken dat succesvolle 

ondernemingen hogere geldstromen genereren als gevolg van de doorwerkingseffecten van 

markt- en productinnovatie. Uit het onderzoek is een duidelijke relatie tussen productinnovatie 

en de economische waarde van de onderneming af te leiden. Verder zijn in de Verenigde Staten 

diverse onderzoeken verricht naar de relatie tussen het innovatievermogen en de beurswaarde 

van ondernemingen (Jarell, Lehn en Marr, 1985; McConell en Muscarella, 1985). Zij komen 

allen tot de conclusie dat de beurskoers positief reageert op annonceringen van innovaties. 

Bogue lli en Buffa (1986) geven vier factoren aan die een bijdrage leveren aan de economische 

waarde van een onderneming: 

• omvang; hoe groter de omvang van een strategische mogelijkheid, hoe hoger de potentiële 

toename van de waarde 

• rentabiliteit; het vermogen om een rentabiliteit te genereren boven de vermogenskosten van 

de onderneming 

• groei; de grootte van de potentiële toename van de strategische mogelijkheid 

• lengte van de periode waarin de rentabiliteit en groei kan worden aangehouden. 
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Investeringen in productinnovatie hebben op alle genoemde factoren invloed en daarmee op de 

economische waarde. In onderstaande figuur 1.2 is deze relatie weergegeven. 

Figuur 1.2 Determinanten van economische waarde 

1.4 Opbouw van het onderzoek 
Dit onderzoek is uit vier delen opgebouwd. De delen zijn: algemeen, investeren in innoveren, 

innoveren in investeren en nabeschouwing. In figuur 1.3 zijn de delen met de daarbij behoren

de hoofdstukken weergegeven. Deze delen zijn gebaseerd op de activiteiten die binnen het 

onderzoek zijn verricht. De activiteiten zijn voortgekomen uit een behoefte aan informatie, 

waarmee aan het onderzoek een logisch vervolg kon worden gegeven, om het gestelde doel te 

bereiken. 

Deel I 'Algemeen', bestaande uit de hoofdstukken 1 en 2, geeft een algemene inleiding op het 

onderzoek. In dit hoofdstuk is aandacht geschonken aan de aanleiding en het onderwerp van 

het onderzoek. Specifiek voor productinnovatie is aangegeven dat het financiële aspect bij de 

afweging tot het entameren of continueren van productinnovatieprojecten in onvoldoende mate 

wordt belicht. De verwachtingen die ten aanzien van productinnovatie bestaan, zijn echter in de 

meeste gevallen wel een adequate bijdrage aan de economische waarde van de onderneming. 

Dit financiële belang, dat aan elke nieuwe productontwikkeling is verbonden, heeft geleid tot 

dit onderzoek waarbij de financiële afweging van productinnovatie in alle fasen van ontwik

keling het onderwerp vormt. In hoofdstuk 2 wordt aangegeven waartoe dit onderzoek moet lei

den, hoe het qua structuur is opgezet en hoe het empirisch materiaal daarvoor is verzameld en 

verwerkt. Bovendien worden hierin in het kort de activiteiten met de bijbehorende resultaten 

van het onderzoek weergegeven. 
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In deel 11 'Investeren in innoveren' wordt in de hoofdstukken 3 en 4 nagegaan hoe inves

teringen in productinnovatie vanuit de literatuur en de praktijk worden benaderd. 

Figuur 1.3 Opbouw van het onderzoek 

Ontwikkeling ESPI-model 
Terugkoppeling 

Reflectie op 
onderzoek en resultaten 

Aanbevelingen 

De vraag waarop in dit deel antwoord wordt gezocht is of de geschetste problemen met betrek

king tot de financiële beoordeling van productinnovatie zich ook in de literatuur en in een groter 

deel van de praktijk voordoen. In hoofdstuk 3 vindt daartoe een uitvoerige literatuurverkenning 

en -analyse plaats over het financieel beoordelen van investeringen, management van innovatie 

(in het bijzonder productinnovatie) en over de (financiële) beoordeling van investeringen in 

productinnovatie. In hoofdstuk 4 wordt een sprong gemaakt naar de praktijk. Op basis van 

interviews bij vijftig ondernemingen wordt in kaart gebracht hoe de praktijk omgaat met inves

teringen in productinnovatie en hoe daar de financiële afwegingen worden gemaakt. Het geheel 

resulteert in zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve analyse van het empirisch materiaal. 

Aan het eind van dit deel worden uit de literatuur- en praktijkverkenning de belangrijkste con

clusies getrokken en de consequenties daarvan aangegeven voor het vervolg van het onder

zoek. 

In Deel lil 'Innoveren in investeren' wordt allereerst in hoofdstuk 5 uitvoerig ingegaan op de 

gehouden workshops en uitgevoerde gevalstudies, die onder andere als resultaat een set van 

criteria en eisen hebben opgeleverd met betrekking tot de beoordeling van investeringen in pro

ductinnovatie. In hoofdstuk 6 worden op basis van de kenmerken van het productinnovatie-
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proces eisen gesteld aan de toepassing van te onderscheiden financiële beoordelingsmethoden. 

In het productinnovatieproces wordt daartoe een onderscheid gemaakt in drie trajecten, te 

weten: technologie, technologie/product en technologie/product/markt. Op basis van deze inde

ling wordt een differentiatie aangebracht van de beschikbare beoordelingsmetboden voor pro

ductinnovatie naar deze trajecten. Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 de ontwikkeling en toepas

sing van het ESPI-model beschreven. ESPI staat voor 'Evaluation and Selection of Product 

Innovation'. Het ESPI-model is ontwikkeld in nauwe samenwerking met enkele vooraanstaan

de ondernemingen op het gebied van R&D. Door deelname aan de workshops hebben deze on

dernemingen niet alleen hun behoeften aan een beoordelingsmodel verder geëtaleerd, maar ook 

een actieve bijdrage geleverd aan de wijze waarop het model in specifieke situaties zou kunnen 

worden ingezet. Met andere woorden, de inbreng van de workshopdeelnemers in de ont

wikkeling van het ESPI-model hebben in het onderzoek geleid tot een participatief ontwerp. 

Theorievorming met een grote mate van maatschappelijke en praktische relevantie kon hiermee 

inhoud worden gegeven. 

Deel IV tenslotte geeft in hoofdstuk 8 een nabeschouwing over het ontwerponderzoek en de 

onderzoeksresultaten. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met concrete aanbevelingen over de toe

passing van het ontwikkelde model in de praktijk en aanbevelingen voor verder onderzoek. 
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Hoofdstuk 2 Opzet van het onderzoek 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opzet van het onderzoek. Allereerst wordt verantwoord 

welk onderzoekstype is toegepast. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan het deelonderzoek 

'Investeren in innoveren' als aan het deelonderzoek 'Innoveren in investeren'. Vervolgens 

worden de onderzoeksvragen geformuleerd, rekening houdend met de criteria waaraan de 

ondernemingen dienen te voldoen. De uitwerking van de onderzoeksvragen geschiedt op basis 

van geformuleerde begrippen, die in een conceptueel schema worden gepresenteerd. Hierin zijn 

ook de onderlinge relaties tussen de begrippen weergegeven. De uitgewerkte probleemstelling 

van dit onderzoek is vervolgens in termen van het conceptueel schema gesteld. 

2.2 Onderzoekstype 
Volgens De Leeuw (1990) is de aard van de kennis die onderzoek dient op te leveren "het 

bijdragen aan het algemene kennisbestand van de bedrijfskunde of bijdragen aan de praktijk 

van de bedrijfsvoering". De eerste bijdrage noemt hij wetenschappelijk bedrijfskundig onder

zoek en het tweede bedrijfskundige praktijkonderzoek of ontwerpgericht onderzoek. Het 

onderhavige onderzoek levert vanuit beide onderzoeksbenaderingen kennisproducten op. Het 

deelonderzoek 'Investeren in innoveren' (1) levert een bijdrage aan het algemene kennisbestand 

door volgens de empirische cyclus uitspraken te doen over de werkelijkheid. Deze uitspraken 

zijn mede beïnvloed door eigen ervaring op onderhavig onderzoeksgebied, gesprekken met 

deskundigen en uitvoerige verkenning en analyse van de literatuur. Het deelonderzoek 

'Innoveren in investeren' (2) levert een bijdrage aan de praktijk van de bedrijfsvoering door, 

via raadpleging van de praktijk (interviews, workshops en gevalstudies) en gebruikmakend van 

het door eigen onderzoek aangevulde kennisbestand, een model voor de praktijk te ontwik

kelen, waarmee investeringen specifiek in productinnovatie financieel kunnen worden beoor

deeld. In figuur 2.1 is dit schematisch weergegeven. 

Het onderhavige onderzoek beweegt zich op een theorie-arm probleem veld, omdat relatief wei

nig onderzoek is gedaan op het gebied van de financiële beoordeling van investeringen in pro

ductinnovatie. Het vaststellen van het theoretisch niveau daarvan is belangrijk, omdat dit niveau 

bepalend is voor de keuze van de grondvorm van het onderzoek. Van der Zwaan (1990) onder

scheidt vier grondvormen: 

I . verkennend onderzoek, waarbij de belangrijkste variabelen binnen het probleemveld worden 

blootgelegd 
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Figuur 2.1 Bijdragen van het onderzoek 

2. beschrijvend onderzoek, waarbij relaties tussen variabelen worden vastgesteld en beschre

ven 

3. verklarend onderzoek, waarbij causale relaties tussen variabelen worden verklaard 

4. toetsend onderzoek, waarbij door middel van hypothesen het bestaan van causale relaties 

tussen variabelen wordt getoetst. 

Het vereiste theoretische niveau van het probleemveld neemt toe van verkennend naar toetsend 

onderzoek. Het theoretische niveau van het deelonderzoek 'Investeren in innoveren' is deels 

verkennend en deels beschrijvend. Het onderzoek is verkennend in de zin dat het inzicht ver

schaft in die factoren die in belangrijke mate de context van de financiële beoordeling van 

investeringen in productinnovatie bepalen (het blootleggen van de belangrijkste variabelen). 

Verder is het onderzoek beschrijvend, omdat het zich richt op het vaststellen en beschrijven van 

relaties tussen die factoren. 

Naast het verband tussen het theoretische niveau van het probleemveld en de grondvorm van 

het onderzoek is er ook een verband tussen de grondvorm en het onderzoekstype. De volgende 

onderzoekstypen worden onderscheiden: 

1 . Experiment 

2. Gevalstudie 

3. Vergelijkend onderzoek 

4. Evaluatie onderzoek 

5. Actie onderzoek 

6. Simulatie onderzoek 

Van der Zwaan (1990) constateert een sterk natuurlijk verband tussen verkennend en beschrij

vend onderzoek aan de ene en vergelijkend onderzoek aan de andere kant: "Vergelijkend 

onderzoek wordt niet zozeer gebruikt om veronderstelde verbanden te toetsen, maar met name 

om dergelijke relaties op het spoor te komen. Dus meer met het oogmerk van verkenning dan 

toetsing. Het doel van vergelijkend onderzoek is dan ook het genereren van relaties tussen 
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variabelen. " Deze uitspraak ondersteunt, wat het deelonderzoek 'Investeren in innoveren' 

betreft, de keuze voor vergelijkend onderzoek. De belangrijkste kenmerken van vergelijkend 

onderzoek worden gevormd door het grote aantal eenheden (tien- tot honderdtallen) waaraan 

wordt gemeten en de sterk statistische oriëntatie, wat generalisatie van resultaten mogelijk 

maakt. Hierbij wordt aangetekend, dat echter geen generaliseerbare uitspraken kunnen worden 

gedaan over de verdeling van eigenschappen over een bepaalde populatie, maar uitsluitend over 

verbanden tussen eigenschappen (i.c. variabelen). Het gaat hier dus niet om een statistische, 

maar om een theoretische generalisatie. Hierbij is het volgens Van der Zwaan niet van belang 

dat de steekproef representatief is, maar dat de steekproef uit de variatie van de te onderzoeken 

variabelen representatief is. Voor het opsporen van verbanden tussen variabelen is het dan ook 

niet nodig dat de steekproef aselect van aard is. Sterker nog, de steekproef is juist zo samen

gesteld dat de variabelen waartussen de relaties worden beproefd een zo groot mogelijke varia

tie vertonen. 

De criteria die aan elke onderneming uit de steekproef van dit onderzoek zijn gesteld luiden: 

• de onderneming dient actief te zijn op de industriële markt 

• de onderneming dient zich bezig te houden met de ontwikkeling van nieuwe producten 

(productinnovatie) 

• de onderneming dient in Nederland te zijn gevestigd 

• indien de onderneming onderdeel is van een concern, dan dient de besluitvorming rond 

investeren in productinnovatie met een zekere mate van vrijheid en zelfstandigheid te gebeu

ren 

• de informant uit de onderneming dient op strategisch niveau betrokken te zijn (of te zijn ge

weest) bij de besluitvorming over investeren in productinnovatie. 

Het deelonderzoek 'Innoveren in investeren' richt zich op het ontwerp van een financieel 

beoordelingsmodel dat is toegesneden op de specifieke eigenschappen van investeringen in 

productinnovatie. Dit model dient een duidelijke formele structuur aan de financiële beoordeling 

te geven, waarbij ook richting wordt gegeven aan de inzet van de verschillende financiële be

oordelingsmethoden. De functionele eisen (wat moet het model kunnen?) die aan een dergelijk 

model gesteld kunnen worden zijn: 

• het zodanig financieel kunnen evalueren van een productinnovatieproject, dat inzicht wordt 

verkregen in de rentabiliteit en het risico op basis waarvan over opstarten of continueren 

('go/no go' beslissing) van het project kan worden beslist. Kortom, inzicht in de aantrekke

lijkheid (omvang geldstromen en aanwezigheid opties) en de financiële consequenties 

(financieel risico en invloed op vermogensstructuur) 

• de portefeuille van onderhanden productinnovatieprojecten zodanig financieel kunnen eva

lueren, dat inzicht ontstaat in de voor de onderneming financieel meest gunstige porte-
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feuillesamenstelling. 

Daarnaast zijn ook de voorwaarden geschetst waarbinnen het model kan worden toegepast (zie 

hiervoor hoofdstuk 7). 

Voor de ontwikkeling van een financieel beoordelingsmodel voor productinnovatie wordt in dit 

onderzoek gebruik gemaakt van het paradigma van de ontwerpwetenschappen. Over de ont

werpwetenschappen merkt Van Aken (1994/1) het volgende op: "De missie van een ontwerp

wetenschap is het ontwikkelen van kennis voor het ontwerpen van artefacten en/ of voor het ver

beteren van bestaande entiteiten. De toets is of die kennis onder de aangegeven omstandighe

den aantoonbaar bijdraagt aan het beoogde resultaat. Men zou kunnen zeggen dat de empiri

sche wetenschappen zich bezighouden met datgene wat is en de ontwerpwetenschappen met 

datgene wat kan zijn". Het ontwerpen en verbeteren van wetenschappelijke kennis ten behoeve 

van de praktijk staat hierbij voorop. De toetsing geeft aan of de uitspraken tot een werkbaar 

middel leiden. Met andere woorden, met het ontwerp is een bijdrage aan het beoogde effect te 

leveren. Daarbij wordt gehandeld volgens de zogenaamde regulatieve cyclus (Van Strien, 

1986). In figuur 2.2 is deze regulatieve cyclus weergegeven. 

Figuur 2.2 De regulatieve cyclus (Van Aken, 1994/1) 

De regulatieve cyclus is opgebouwd uit vijf opeenvolgende stappen, te weten: 

• probleemkeuze 

• diagnose (analyse) 

• plan (ontwerp) 

• vaststellen ontwerpkennis 

• evaluatie. 
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Onderzoek op basis van het ontwerpparadigma heeft als belangrijkste onderzoekstype de serie

gevalstudie. Hierbij worden twee typen onderscheiden, de inventariserende serie-gevalstudie 

en de ontwikkelende serie-gevalstudie. Met betrekking tot het eerste type worden goed werken

de en minder goed werkende methoden op hun effecten geanalyseerd. Bij het laatste type wordt 

per gevalstudie volgens de reflectieve cyclus voortschrijdend inzicht verkregen in de resultaten 

en toegepast op de volgende gevalstudie. Hiermee wordt doorgegaan tot de werking van de 

methode voldoende kan worden aangetoond. 

In dit onderzoek is gekozen voor het organiseren van workshops in combinatie met inventari

serende gevalstudies waarbij de deelnemers actief bijdragen hebben geleverd aan de ontwikke

ling van het beoogde financieel beoordelingsmodel voor productinnovatie. In totaal hebben vier 

workshops plaatsgevonden in de periode september 1994 juni 1995, waarin de volgende 

ondernemingen hebben geparticipeerd (tussen haakjes staat het aantal deelnemende personen 

per onderneming): AVEBE (1), BASF Nederland BV (1), DMV International (1), Fokker Air

craft BV (2), Gist-Brocades (1), Grasso Products BV (1), Philips Research (1), PTT Telecom 

BV (3) en Solvay Duphar BV (1). Zes van deze deelnemende ondernemingen komen voor in 

de Top-25 van ondernemingen met de hoogste R&D-uitgaven (Minne, 1992). De deelnemende 

ondernemingen zijn geselecteerd op basis van de volgende criteria: 

• aandacht voor management van innovatie in het algemeen en financiële beoordeling van pro

ductinnovatieprojecten in het bijzonder 

• behoefte hebben aan de ontwikkeling van een financieel beoordelingsmodel voor product

innovatie 

• actief willen participeren in de ontwikkeling van een dergelijk model 

• openheid willen geven over de in de eigen onderneming gehanteerde financiële beoorde

lingsmodellen en! of technieken. 

De deelnemers zijn binnen deze ondernemingen werkzaam op de volgende afdelingen: alge

meen management (1), Strategie & Business Development (2), Research & Development (4) en 

Financiën (5). Vanaf de tweede workshop zijn de bevindingen en resultaten uit de daaraan 

voorafgaande workshop telkens aan de deelnemers teruggekoppeld. Hierdoor kon op basis van 

de verkregen inzichten de ontwikkeling van het model steeds verder gestalte krijgen. 

De vraag is of in voldoende mate tegemoet wordt gekomen aan de eisen die te stellen zijn vanuit 

de wetenschap en de praktijk. De (bedrijfskundige) wetenschap is gebaat met onderzoek dat 

voldoet aan de eisen van relevantie, kennistoevoeging, toepasbaarheid en overdraagzaamheid. 

De praktijk heeft naast deze eisen als aanvullende eisen implementatie, efficiency en effectivi

teit. 

Aan de wetenschappelijke eisen wordt in het onderzoek als volgt invulling gegeven: 
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• in dit deel is aangegeven dat het onderzoeksveld volgens de literatuur en voor de praktijk 

relevant is en daarmee voor de bedrijfskunde 

• de kennis bouwt voort op de literatuur over bedrijfseconomische theorie en management van 

innovatie; het beoogde resultaat levert hierin een aanvulling door middel van hernieuwde 

inzichten over de financiële beoordeling van investeringen in productinnovatie, waarmee een 

bijdrage wordt geleverd aan de (bedrijfskundige) wetenschap 

• de uitspraken en resultaten zijn overdraagbaar door middel van dit proefschrift; door het 

documenteren van een uitvoeringsvoorschrift is aangegeven hoe anderen de methoden en 

resultaten kunnen toepassen 

• de generaliseerbaarheid van de resultaten naar andere situaties is mogelijk gemaakt door 

enerzijds inhoud te geven aan het begrip financiële beoordeling en anderzijds door aan te 

geven wat de functie van de financiële beoordeling is binnen het proces van productinnova

tie 

• de uitspraken zijn met bestaande kennis en expertopinie geconfrontateerd en herhaaldelijk 

teruggekoppeld met de praktijk in workshops. 

Aan de praktische eisen wordt tegemoet gekomen door: 

• een model te ontwerpen dat aansluit bij" de gedachtenwereld van zowel de economische theo

rie als van management van innovatie 

• de toepassing en implementatie binnen ondernemingen mogelijk te maken door het beschrij

ven van de werking van het ontwikkelde model en het leveren van een handelingsvoorschrift 

• het vermijden van complexe en tijdrovende berekeningen waarvan bekend is dat deze door 

aversie hiertegen niet door het management zullen worden toegepast. 

2.3 Onderzoeksvragen en conceptueel schema 
Om het eerste onderzoeksdoel (zie paragraaf 1.2) te kunnen realiseren dienen antwoorden te 

worden gevonden op de volgende vragen. 

1. Op welke wijze wordt bij de ondernemingen inhoud en vorm gegeven aan de financiële 

beoordeling van investeringen in productinnovatie? 

• in welke mate worden financiële beoordelingen uitgevoerd? 

• wat is het relatieve belang dat aan financiële beoordelingen wordt gehecht? 

• in hoeverre zijn financiële beoordelingen doorslaggevend voor de investeringsbeslissing? 

• welke beoordelingsmethoden worden hierbij toegepast? 

• op welke wijze worden deze beoordelingsmetboden toegepast? 

• wanneer (in welke fasen) worden deze beoordelingsmethoden toegepast? 

2. Wat zijn de meest belemmerende factoren bij de financiële beoordeling van investeringen in 

productinnovatie? 
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• in de organisatie 

• in de omgeving 

3. Welke criteria bepalen een voor de praktijk adequate financiële beoordeling van product

innovatie? 

4. Hoe kan een te ontwikkelen financieel beoordelingsmodel de besluitvorming met betrek

king tot investeringen in productinnovatie het beste ondersteunen? 

Om de voorgaande vragen uit te kunnen werken voor het onderhavige onderzoek, zijn de vol

gende relevante begrippen geformuleerd: organisatie, investering in productinnovatie, finan

ciële beoordeling, omgeving en economische waarde. De keuze voor de begrippen is gebaseerd 

op eigen ervaringen, uitgebreide deskresearch en gesprekken met deskundigen op het onderha

vige gebied. 

Organisatie 

Het onderzoek dient inzicht te verschaffen in de wijze waarop ondernemingen inhoud geven 

aan de financiële beoordeling van productinnovatie. Hierbij is het niet alleen de bedoeling 

uitspraken te doen over alle ondernemingen tezamen, maar ook te differentiëren naar ver

schillende typen ondernemingen. 

Investering in productinnovatie 

Voordat kan worden onderzocht hoe ondernemingen financiële beoordelingen met betrekking 

tot productinnovatie uitvoeren, is inzicht vereist in het object van de financiële beoordeling zelf: 

investering in productinnovatie. 

Financiële beoordeling 

Het onderzoek bevat een verkenning van de wijze waarop ondernemingen de financiële beoor

deling van investeringen in productinnovatie voor hun organisatie vormgeven. 

Omgeving 

In dit onderzoek is de invloed die uitgaat van de omgeving eveneens onderwerp van studie. De 

mogelijke invloedsfactoren die hierbij te onderscheiden zijn zullen verder worden uitgewerkt. 

Economische waarde 

De essentie van dit onderzoek komt tot uitdrukking door het begrip economische waarde in 

relatie te brengen met de overige begrippen Organisatie, Investering in productinnovatie, 

Financiële beoordeling en Omgeving. 

In figuur 23. is de relatie tussen de begrippen in een conceptueel schema weergegeven. 
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Figuur 2.3 Conceptueel schema in het onderzoek 

De voorgaande begrippen zijn vervolgens geoperationaliseerd in indicatoren (waarneembare 

grootheden). In tabel 2.1 zijn de indicatoren behorende bij de begrippen weergegeven. 

Tabel2.1 .Indicatoren voorbesçhl'ij\àng val} de begrippen 

Organisatie Investering in productinnovatie 

Omvang Hoogte investering 

Branche Gemiddelde doorlooptijd productinnovaties 

Financiêle doelstelling Mate product-/procesinnovatie 

Innovatiedoelstelling Financieringswijze 

Productinnovativiteit Belemmeringen 

Financiële beoordeling Omgeving 

Belang financiêle beoordeling Afzetmarkt 

Betrokken afdelingen Subsidies 

Rnanciêle beoordelingsmethoden Financiers 

Wijze van toepassing Wettelijke voorschriften 

Fase van het productinnovatieproces 

Problemen die zich voordoen 

Omdat de indicatoren nog een te hoog abstractieniveau bezitten om de begrippen concreet, 

waarneembaar èn direct meetbaar te maken, zijn deze tot meetbare variabelen geoperationali

seerd (zie bijlage 1). Daarbij is ook de schaal aangegeven waarop de variabelen zijn gemeten. 

Op basis van de geoperationaliseerde begrippen zijn de volgende onderzoeksvragen geformu

leerd. 

Op welke wijze beoordelen ondernemingen investeringen in productinnovatie in welke fase(n), 

met welke methode( n) en welke problemen worden daarbij ondervonden? 

Deze formulering geeft aan dat niet alleen inzicht moet worden verkregen in de begrippen zelf, 
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maar ook in de relaties tussen de begrippen. Hierbij zullen (dominante) variabelen worden 

opgespoord die in belangrijke mate de relaties tussen de begrippen determineren; in het bijzon

der het begrip financiële beoordeling en de overige begrippen. 

In het tweede deel van het onderzoek zal een antwoord worden gegeven op de vraag: 

Hoe kan de financiële beoordeling van investeringen in productinnovatie zodanig worden 

opgezet, dat hierdoor voor de onderneming een beter inzicht ontstaat in de bijdrage aan de 

economische waarde? 

Vanuit een bredere bedrijfskundige optiek bekeken, worden op basis van het inzicht in de rela

ties tussen de begrippen uit figuur 2.3 ook de meest gunstige 'werkcondities' aangegeven 

waaronder de financiële beoordeling dient plaats te vinden. Hierdoor is het mogelijk om naast 

een directe verbetering van de financiële beoordeling van investeringen in productinnovatie ook 

een indirecte verbetering in de organisatie te realiseren in de vorm van een verandering in de 

wijze waarop gegevens dienen te worden verzameld en verwerkt (wijziging van het manage

mentinformatiesysteem). 

2.4 Verzameling van het empirisch materiaal 
Om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop investeringen in productinnovatie financieel wor

den beoordeeld, is het onderzoeksveld met betrekking tot financiële beoordeling van invester

ingen in productinnovatie in kaart gebracht ('Investeren in innoveren'). Hiervoor zijn inter

views gehouden op basis van een semi-gestructureerde vragenlijst (zie bijlage 2). Het voordeel 

van deze vorm van informatievergaring bestaat uit de mogelijkheid om zeer gedetailleerd infor

matie te verzamelen. Voor zover mogelijk zijn de informanten gestimuleerd om zo uitvoerig 

mogelijk de desbetreffende vragen te beantwoorden. Antwoorden van open vragen die op een 

nominale schaal zijn gemeten, zijn zoveel mogelijk in klassen ingedeeld. 

In totaal zijn 146 ondernemingen telefonisch benaderd. De helft van deze ondernemingen is 

geselecteerd uit de metaalverwerkende industrie in de regio Eindhoven (SBI-code 33 tlm 37). 

Er is specifiek voor de metaalverwerkende industrie gekozen vanwege het hoge aandeel speur

en ontwikkelingswerk van deze sector (CBS-statistieken, 1990 en Dokter, 1985). Bij de keuze 

voor de regio Eindhoven speelde de bereikbaarheid en de aanwezigheid van enkele toon

aangevende multinationals in deze regio een belangrijke rol. De andere helft van de onderne

mingen is geselecteerd uit het Jaarboek van Nederlandse Ondernemingen (1990/1991). Hierin 

zijn de belangrijkste aan de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde ondernemingen opgeno

men. 

Van de benaderde ondernemingen bleken er zestig bereid om in het onderzoek te participeren. 

Na een aantal proefinterviews, op basis waarvan de vragenlijst verder is verbeterd, zijn gedu-
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rende de interviewronden vijf ondernemingen afgevallen. Vijf interviews bleken achteraf, 

onder andere als gevolg van inconsistenties, onbruikbaar. Uiteindelijk bleven vijftig voor ana

lyse bruikbare interviews over 1
• De interviews zijn afgenomen in februari tot en met mei 1991 

bij functionarissen die op strategisch niveau binnen de onderneming betrokken zijn of zijn 

geweest bij investeringen in productinnovatie. De lijst van deelnemende ondernemingen is 

opgenomen als bijlage 3. 

De informatie verkregen uit de gehouden interviews bevindt zich op een relatief laag meet

schaal-niveau. Hierdoor is het gevaar aanwezig, dat aan de resultaten van het onderzoek meer 

waarde wordt toegekend dan is geoorloofd. Om dit gevaar af te wenden is het gebruik van 

associatiematen zeer nauwgezet afgestemd op de meetschaal van de variabelen waartussen een 

verband is beproefd. 

Ondanks de geringe steekproefomvang, biedt dit onderzoek de mogelijkheid om uitspraken te 

doen over mogelijke verbanden tussen organisatievariabelen binnen de onderneming (bijvoor

beeld tussen ondernemingsgrootte en gebruikte financiële beoordelingsmethoden). Voor het 

opsporen, vaststellen en generaliseren van verbanden is het immers niet nodig dat de steekproef 

aselect en representatief is voor de gehele Nederlandse industrie. De steekproef van orga

nisaties moest zodanig zijn samengesteld dat juist die variabelen, waartussen de relaties worden 

verondersteld aanwezig zijn (zie paragraaf 2.2). 

2.5 Resultaten van het onderzoek 
Zoals eerder aangegeven, is het uiteindelijke doel van dit onderzoek de ontwikkeling van een 

model ten behoeve van de financiële evaluatie en selectie van productinnovatie. Om dit doel te 

kunnen bereiken moesten diverse activiteiten worden uitgevoerd waarmee tussentijdse resulta

ten werden verkregen. Deze resultaten dienden vervolgens te worden beoordeeld om de activi

teiten voor het vervolg van het onderzoek te kunnen vaststellen. 

Eigen ervaring met productinnovatie had al een bepaalde bewustwording laten ontstaan, dat ten 

behoeve van de financiële onderbouwing van investeringen in productinnovatie weliswaar vol

doende hulpmiddelen voorhanden waren, maar dat deze te pas en te onpas worden ingezet. In 

gesprekken met verschaffers van risicokapitaal, die door ondernemingen worden benaderd om 

te investeren in hun productontwikkelingen, is vaker de vraag gesteld hoe dergelijke projecten 

het beste financieel kunnen worden onderbouwd. Hieruit ontstond de basis voor dit onderzoek. 

Vanuit de literatuuroriëntatie en gesprekken met deskundigen werden de vermoedens met 

betrekking tot het inzicht in de financiële aspecten van productinnovatie bij ondernemingen in 

belangrijke mate ondersteund, hetgeen aanleiding gaf deze problematiek door middel van een 

uitgebreide literatuurstudie te bestuderen. Daarbij is ervoor gekozen om zowel de innovatie- als 

1 Bij de analyse van de uit de interviews verkregen informatie is gebruik gemaakt van het programma SPSS. 
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de investeringsproblematiek in kaart te brengen en vervolgens aan elkaar te relateren. Een 

belangrijk resultaat uit de literatuurstudie is dat de investeringstheorie zeker bruikbaar maar niet 

zonder meer toepaspaar is voor het financieel beoordelen van productinnovatie. Een investering 

in productinnovatie onderscheidt zich duidelijk van ander soorten investeringen. Met de speci

fieke kenmerken van productinnovatie dient aldus bij de financiële beoordeling rekening te 

worden gehouden. 

Een volgende stap in het onderzoek was om vanuit de praktijk deze problematiek te belichten. 

Daarvoor was het nodig een vragenlijst te ontwikkelen waarmee bij de ondernemingen vol

doende informatie kon worden vergaard over hoe productinnovatie financieel wordt beoordeeld 

en welke factoren daarbij een belangrijke rol spelen. De definitieve vragenlijst hiervoor is ont

staan vanuit een conceptvragenlijst die in vijf 'pilot' ondernemingen is getest. 

Na de verkenning en analyse van de literatuur en de praktijk was het in voldoende mate duide

lijk geworden dat voor de financiële beoordeling van productinnovatie (van idee tot marktintro

ductie) meer structuur aangebracht kon worden, waardoor niet alleen meer inzicht zou kunnen 

ontstaan over hoe te beoordelen maar ook met welke beoordelingsmethode(n). Besloten werd 

om de activiteiten hiervoor samen met de praktijk te ondernemen, aangezien de praktijk uitein

delijk met het model moet kunnen werken. Deze gezamenlijke activiteiten hebben plaatsgevon

den in de vorm van workshops en gevalstudies. De resultaten van de eerste drie workshops, 

gecombineerd met de resultaten van vier gevalstudies, hebben geleid tot een overzicht van de 

belangrijkste criteria en eisen die van toepassing zijn bij de financiële beoordeling van product

innovatie. Op basis van deze criteria en eisen is vervolgens een raamwerk voor de financiële 

evaluatie en selectie van productinnovatie opgesteld. Dit raamwerk is in de vierde workshop 

uitvoerig bediscussieerd en getoestst op mogelijke bruikbaarheid. Als resultaat leverde deze 

laatste workshop zowel aanvullende criteria en eisen met betrekking tot de financiële beoorde

ling van productinnovatie als specifieke eisen met betrekking tot het ontwerp van het financieel 

beoordelingsmodel en de toepassingsmogelijkheden ervan. 

De laatste activiteit van het onderzoek betreft de ontwikkeling van het ESPI-model zelf. Dit 

model dient als instrument waarmee het management de inzet van financiële beoordelingsme

tboden per traject van het productinnovatieproces kan aansturen. Via het doorlopen van een 

checklist leidt het model tot de keuze van een financiële beoordelingsmetbode die het beste aan

sluit bij de aard, de omvang en het stadium van het productinnovatieproject binnen het product

innovatieproces. Bij de ontwikkeling van het ESPI-model is expliciet uitgegaan van de functio

nele en de structurele eisen die vanuit de theorie en de praktijk aan een dergelijk model worden 

gesteld. Tenslotte is een handleiding voor de toepassing van het model opgesteld. In figuur 2.4 

zijn de relaties tussen de activiteiten en de bijbehorende resultaten weergegeven. 
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Activiteiten 

Vooronderzoek 
- Literatuuroriëntatie 
- Gesprekken deskundigen 

Literatu~ronderzoek f-.·-"1"~ 

Interviews in vijf 
pilotondernemingen 

Interviews bij vijftig ondernemingen 

Organisatie 'workshops' 
1 . Inventarisatle 
2. Vaststellîng criterialeisen 
3. Invloed criterialeisen 

Ontwikkeling checklist 

Ontwikkeling handleiding 
voor toepassing ESPI-model 

Resultaten 

Overzicht criteria en eisen met betrekking 
tot beoordeling productinnovatie 

Handleiding voor toepassing 

Figuur 2.4 Activiteiten en resultaten van het onderzoek 
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Deel II 

Investeren in innoveren 

In dit deel wordt op basis van een verkenning en analyse van de literatuur en de praktijk de hui

dige stand over het onderhavige onderwerp gepresenteerd. In hoofdstuk 3 wordt vanuit de lite

ratuur eerst nagegaan hoe de beoordeling van innovatie en investeringen plaatsvindt. Daarna 

wordt inzicht gegeven in de beoordeling van investeringen in productinnovatie. Alvorens in te 

gaan op de beoordelingsmethoden, worden eerst enkele begrippen uit het onderzoek nader 

uitgewerkt. Enkele relevante begrippen zijn al in hoofdstuk 1 beknopt weergegeven, te weten 

investeren, (product)innovatie en financiële beoordeling. Na deze begrippenexercitie worden de 

in de literatuur aangetroffen beoordelingsmetboden geïnventariseerd en geanalyseerd met 

betrekking tot de mogelijke toepassingsmogelijkheden ervan voor de (financiële) beoordeling 

van productinnovatie. Hoofdstuk 4 is toegespitst op de beoordeling van investeringen in pro

ductinnovatie, zoals zich dat in de praktijk voordoet. Op basis van interviews is informatie ver

zameld over het kader waarbinnen de beslissingen ten aanzien van investeringen in product

innovatie zich afspelen, welke factoren uiteindelijk van invloed zijn op de beoordeling en hoe 

met name de financiële beoordeling plaatsvindt. 

In beide hoofdstukken is de volgorde van behandeling innovatie, investering en financiële 

beoordeling van productinnovatie. Met de resultaten uit beide hoofdstukken wordt inzicht ver

kregen in hoe ondernemingen omgaan met het financieel beoordelen van investeringen in inno

vatie in het algemeen en in productinnovatie in het bijzonder. Deze kennis vormt de basis, om 

via workshops en gevalstudies, samen met de praktijk te komen tot een participatief ontwerp 

voor het financieel beoordelen van productinnovatie, dat aansluit bij de aard van de product

innovatieprocessen en inzicht geeft in de door productinnovatie te genereren economische 

waarde (Deel Ill). 
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Literatuurverkenning 

Hoofdstuk 3 Financiële beoordeling van investeringen in product
innovatie: verkenning en analyse van de literatuur 

3.1 Inleiding 
Alvorens in te gaan op de beoordeling van productinnovatie in het algemeen en de financiële 

beoordeling ervan in het bijzonder, wordt in dit hoofdstuk vanuit de literatuur de innovatie- en 

investeringsproblematiek belicht. Ten aanzien van innovatie wordt aandacht besteed aan de ver

schillende soorten van innovatie, de risico's die eraan zijn verbonden, het productinnovatiepro

ces en mogelijke strategieën. Met betrekking tot investering wordt ingegaan op de mogelijke 

classificaties, het besluitvormingsproces en de financiële beoordeling, waarbij ook het 'Capital 

Asset Pricing Model' (CAPM) en de theorie over reële opties onderwerp van studie vormt (zie 

ook Van Beek en Van Dam, 1995). Vervolgens wordt belicht op welke wijze de investerings

kennis van toepassing is op het gebied van productinnovatie, waarbij het accent vooralligt bij 

het onderwerp van dit onderzoek: financiële beoordeling van productinnovatie. 

3.2 Karakteristieken van innovatie 

3.2.1 Product- versus procesinnovatie 
In het inleidende hoofdstuk is productinnovatie omschreven als een reeks van samenhangende 

doelgerichte handelingen om een nieuw product voor de onderneming tot stand te brengen. De 

activiteiten die in het kader van productinnovatie plaatsvinden maken onderdeel uit van het 

geheel van 'Research & Development' (R&D-) activiteiten. R&D omvat ook activiteiten ten 

behoeve van kwaliteitsverbetering en de vernieuwing van de productieprocessen teneinde de 

kosten van de productie te verminderen (procesinnovatie). Procesinnovatie heeft tot doel het 

efficiënter en betrouwbaarder laten verlopen van de productieprocessen. Een indeling van inno

vatie die in de literatuur veelvuldig wordt gemaakt, is die naar product-, proces-, markt- en 

organisatie-innovatie. Door onder andere Nagel (1992) wordt een nader onderscheid gemaakt 

tussen technologische en niet-technologische innovatie. Technologische innovatie omvat zowel 

productinnovatie als procesinnovatie en niet-technologische innovatie markt- en organisatie

innovatie. Afhankelijk van de gevolgde strategie en de plaats die de onderneming in het concur

rentieveld wil innemen, zal het accent op een of meer van deze innovatievormen liggen. Met 

betrekking tot de creatie van economische waarde is productinnovatie vanwege de mogelijkheid 

hogere marges te genereren van groter belang dan procesinnovatie (zie ook paragraaf 1.1 ). 

Bij de ontwikkeling en introductie van een nieuw product ligt de nadruk voornamelijk op pro

ductinnovatie, terwijl in het midden en einde van de levenscyclus van het product de innovatie-
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inspanning meer verschuift in de richting van procesinnovatie (Botter, 1982). Dit vindt dan 

voornamelijk plaats in de vorm van kwaliteits-, productiviteits-en efficiencyverbeteringen. In 

figuur 3.1 is de relatie tussen productinnovatie en procesinnovatie gedurende de levenscyclus 

van een product weergegeven. 

l 
Procesinnovatie 

Productinnovatie 
~----------------------------

Ontwikkelingsstadium 

Figuur 3.1 Product- en procesinnovatie in relatie tot ontwikkelstadium 

Om productinnovatieprojecten succesvol te kunnen realiseren is een groot aantal factoren van 

belang. In de literatuur over management van innovatie ligt een sterke nadruk deze factoren te 

achterhalen via vergelijkingen met falende innovatieprojecten (zie voor een overzicht hiervan 

Nagel, (1992), Twiss (1992) en Halman (1994)). Samengevat zijn de belangrijkste succesfac

toren voor innovatie door een onderneming: 

• een goede marktoriëntatie 

• aansluiten bij de doelstellingen van de onderneming 

• beschikken over een goed systeem voor de beoordeling van innovatie 

• effectief projectmanagement en -beheer 

• beschikken over een bron van creatieve ideeën 

• open staan voor vernieuwing 

• een of meer toegewijde trekkers van het project ('product champions') 

• een goede productie-oriëntatie. 

Ten gevolge van de grote onzekerheden op technisch, financieel en commercieel gebied gaan 

productinnovatieprojecten echter gepaard met een relatief hoog risico2
•
3

• 

De uitvoering van productinnovatieprojecten beslaat doorgaans een lang tijdsbestek en omvat 

een breed scala van activiteiten. Omdat gedurende het verloop van het productinnovatieproject 

meer informatie beschikbaar komt, nemen de onzekerheden echter geleidelijk af (door ervaring 

met technologie, marktverkenningen, etc.). In figuur 3.2 is deze relatie weergegeven. 
2 Gemeten in variabiliteit van de geldstromen. 
3 

Voor een uitvoerige beschrijving van het onderscheid onzekerheid en risico, zie Van Dam, 1973. 
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Uitvoering produktinnovatieproces 

Figuur 3.2 Onzekerheid en beschikbaarheid van informatie 

Volgens Halman ( 1994) wordt het risico van een project voornamelijk bepaald door: 

1 . de risico-gebeurtenis: wat kan exact ten nadele van het project gebeuren 

2. de risico-kans: hoe waarschijnlijk is het dat de risico-gebeurtenis zich voordoet 

3. het belang dat op het spel staat: welke schade kan ontstaan ten gevolge van de risico-gebeur

tenis 

4. de beïnvloedbaarheid: in welke mate wordt de risico-gebeurtenis en de schade tijdens de 

uitvoering van het project beïnvloedbaar geacht. 

Bij bovenstaande omschrijving van het risico van een productinnovatieproject is uitgegaan van 

negatieve gebeurtenissen en gevolgen, het zogenaamde neerwaartse risico ('down-side risk'). 

Uitgaande van een normale verdeling wordt het neerwaartse risico hierbij uitgedrukt als de kans 

op een negatieve netto geldstroom. De kans op deze negatieve gebeurtenissen en gevolgen is in 

belangrijke mate afhankelijk van de mate vanmarkt-enlof technologische nieuwheid (de pro

ductinnovativiteit). Kleinschmidt en Cooper (1991) onderscheiden drie productinnova

tiviteitsklassen: laag innovatief (L), middelmatig innovatief (M) en hoog innovatief (H). 

Hoe hoger de productinnovativiteit des te groter het risico. Dit houdt in, dat niet alleen de kans 

op succes, maar ook de kans op mislukking groter wordt. Een andere veel gebruikte indeling 

voor productinnovativiteit is die van Booz-Allen & Haruilton (uit: Kleinschmidt en Cooper, 

1991 ). Zij onderscheiden achtereenvolgens: 

1 . kostenreductie bij bestaande producten 

2. verbeteringen/modificaties van bestaande producten 

3 . herpositionering van bestaande producten 

4. uitbreiding van bestaande productlijnen 

5. nieuwe productlijnen voor onderneming 

6. nieuwe producten voor de wereld. 
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In figuur 3.3 is deze indeling weergegeven naar 'markt-' en 'technologische' nieuwheid. 

Hoog 

Nieuw 
voor 
markt 

Laag 

Nieuw product voor 
de wereld 

f~e productlijnen 

Nieuwe productliJ'nen .. ·.··.::,· voor de onderneming . (hoog innovatief) 
voor de ondememin9 .:t 

(laag innovatiefV ··· · 

Herpositionering v§ll; ' 
bestaande prod~n 

Uitbreiding van 
bestaande productielijnen 

Laag 

. d:i'~~~;beteringen/aanpassingen 
"~;r • aan bestaande producten 

Technologische nieuwheid 
Hoog 

Figuur 3.3 Productinnovativiteit en risico 

Voor elke duizend productinnovaties van Nederlandse origine heeft Halman (1994) op basis 

van een beleidsstudie van het Ministerie van Economische zaken, uitgevoerd in 1992, een tabel 

samengesteld (zie figuur 3.4), waarin de productinnovativiteit (door Halman innovatiegraad 

genoemd) is afgezet tegen de samengesteldheid of complexiteit van het product. Hieruit blijkt 

dat de innovatieprestaties van de industrie voomarnelijk worden gerealiseerd door verbeterde en 

gemodificeerde producten van middel-complexe samenstelling. 
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In termen van Goheli en Brown (1987), die vier categorieën van productinnovatie onderschei

den atbankelijk van het gezichtspunt van de markt (consument) en de technologie (producent) 

in relatie tot de mate van verandering, houdt dit in dat productinnovatie voornamelijk betrek

king heeft op stapsgewijze en applicatie innovatie (zie figuur 3.5). 

0> 
0 
0 
-'= 

"". 

Producenten optiek 
(technologische verandering) 

laag hoog 

stapsgewijze technische 
innovatie innovatie 

.. 

applicatie radicale 
Innovatie innovatie 

·, 

Figuur 3.5 Productinnovatiematrix volgens Goheli en Brown (1987) 

3.2.2 Productinnovatieproces 
Het productinnovatieproces is het proces dat moet worden doorlopen om te komen tot een 

nieuw product met als beginpunt het genereren van een idee en als eindpunt een nieuw ontwik

keld product dat op de markt kan worden geïntroduceerd. Dit kan op verschillende manieren 

worden weergegeven. Doeter ( 1985) onderscheidt hiervoor vijf modellen waarmee het pro

ductinnovatieproces kan worden beschreven, te weten: 

1. afdelingsgewijs model 

2. transformatiemodel 

3. stimulus-respons model 

4. beslissingsstappen model 

5. activiteitenstappen modeL 

Een productinnovatiemodel heeft tot doel het productinnovatieproces meer hanteerbaar en 

beheersbaar te maken. De kracht van een innovatiemodelligt niet in het garanderen van succes, 

maar in het zoveel mogelijk uitsluiten van mislukkingen door planmatig en systematisch het 

productinnovatieproces uit te voeren en te doorlopen. Het afdelingsgewijze model verdeelt het 

innovatieproces in stappen, die verbonden zijn met verschillende afdelingen van een onderne

ming, te beginnen met de R&D-afdeling en eindigend bij de marketingafdeling. Bij het trans

formatiemodel wordt het innovatieproces als een transformatieproces gezien, waarbij grond

stoffen, kennis en arbeid worden omgezet in nieuwe producten. Het stimulus-respons model 

geeft weer dat innovatie een antwoord (respons) is op externe enfof interne ontwikkelingen 

(stimuli). In het beslissingsstappen model wordt het innovatieproces ingedeeld naar beslismo-
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menten en te nemen beslissingen. Het activiteitenstappen model tenslotte geeft het innovatie

proces weer als een lineair proces waarin de activiteiten opeenvolgend plaatsvinden. 

Cooper (1990) ontwikkelde een combinatie van het beslîssingsstappen model en het activitei

tenstappen model voor de ontwikkeling van een nieuw industrieel product, het zogenoemde 

'stage-gate' systeem. Hierin zijn zeven in elkaar overlopende fasen met een groot aantal acti

viteiten te onderscheiden. De activiteiten in deze fa<>en zijn achtereenvolgens: 

1 . Idee. De productinnovatie begint met het definiëren van een product. Het initiële idee wordt 

in concreto uitgewerkt. 

2. Haalbaarheidsstudies. Hier wordt informatie vergaard over de technische en commerciële 

haalbaarheid van het uitgewerkte productidee. 

3. Concept. Het doel van deze fase van activiteiten is dat het product nog nauwkeuriger wordt 

gedefinieerd, de afzetmarkt wordt bepaald en de wijze waarop het product in de markt gaat 

opereren wordt vastgesteld. 

4. Ontwikkeling. Hier vindt de werkelijke fysieke ontwikkeling plaats. Een prototype of proef

exemplaar wordt gebouwd. Ook worden in deze fase uitgewerkte marketingplannen opge

steld. 

5. Testen. Deze fase bestaat uit twee delen: een interne technische test van het prototype en een 

externe markttest van het product. 

6. Proefsessie (nulserie). Hier worden alle commerciële facetten van het project op het 'droge' 

uitgevoerd; productontwerp, productie en marketing. 

7. Introductie. Vanaf dit moment vindt de commerciële productie en de marktintroductie plaats. 

Deze fasen zijn multifunctioneel en multidisciplinair. Alle relevante afdelingen binnen de onder

neming zijn bij de verschillende fasen betrokken en er vinden verschillende activiteiten, zoals 

R&D, productie en marketing parallel plaats om de doorlooptijd van de productontwikkeling te 

verkorten en de kwaliteit van het product te verhogen. Deze gelijktijdige ontwikkeling van pro

duct en proces door het parallellaten verlopen van de verschillende activiteiten wordt parallel

ontwikkeling genoemd ('concurrent engineering'). Elke fase in het stage-gate systeem wordt 

afgesloten met een evaluatie ('gate'), waarin een besluit wordt genomen over de prolongatie 

van het proces ('go/no go decision'). Daarbij wordt de toepassing van evaluaties gedurende het 

verloop van het innovatieproces analytischer en kwantitatiever van aard. Pas voor de derde fase 

(ontwikkeling) wordt in het systeem van Cooper een eerste financiële beoordeling uitgevoerd, 

waarbij schattingen van de winstgevendheid en het vermogensbeslag worden gemaakt 

In figuur 3.6 is het systeem van Cooper met de bijbehorende technische en marktgerichte acti

viteiten weergegeven. 

Bij de uitvoering van productinnovatieprocessen dienen veel belemmeringen overwonnen te 

worden. McRae (1979) onderscheidt voor productinnovatieprocessen belemmeringen in crea

tief, technisch, commercieel en financieel opzicht 
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Figuur 3.6 Fasering productinnovatieproces 
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• Commerciële haalbaarheid 

• Concept-vaststelling t.a.v. 
specifieke productvoordelen 

• Concept testen bij afnemers 

• Ontwikkeling marketingplan 

• Proefdraaien prototype 
bij afnemer(s) 

• Uiteindelijk marketingplan 
• Het testen van elementen 

bij (potentiële) afnemers 

• Marktintroductie van het 
nieuwe product 

Een studie van Gobeli en Brown (1993), uitgevoerd onder 116 innovatiemanagers, toont aan 

dat onvoldoende middelen ('inadequate resources') de grootste belemmering is om te innove

ren. Hieronder worden belemmeringen verstaan die betrekking hebben op de beschikbaarheid 

van de middelen tijd, geld en personeel. Van de in totaal 563 opgesomde belemmeringen 

behoort maar liefst 41 % tot deze categorie. De overige categorieën bestaan uit: algemeen, mar

keting, R&D, project en uitvoering. 

3.2.3 Productinnovatiestrategie 

Productinnovatie dient er (uiteindelijk) op gericht te zijn bij te dragen aan de ondernemingsdoel

stellingen. De innovatiestrategie als onderdeel van de strategie vormt hierbij het actieplan dat, 

vanuit de mogelijkheden in de omgeving en de sterkten en zwakten van de onderneming, de 

koers van de onderneming aangeeft en ook hoe en met welke middelen deze doelstellingen zijn 

te bereiken. Binnen de algemene strategie wordt vastgelegd op welke markten en met welke 

producten en technologieën de onderneming actief wil zijn (product/markt/technologie porte

feuille). 
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Twiss (1992) laat zien hoe de ondernemingsstrategie via middelenallocatie invloed heeft op de 

R&D-strategie en uiteindelijk op projectselectie (zie figuur 3.7). 

Bedreigingen 
en kansen 

! Ondernemîngsomgeving:: 
, • Economisch 
I • Technisch 

• Sociaal 
• Politiek 

Verplichtingen 
t.a.v. lopende 
R&D-projectcn 

Ondernemingsstrategie 
en lange termijn plan 

i 
Mogelijkheden 

ldeeënbronncn: 
• Vanuit omgeving 
• Uit Ottdcrncmîng 

\~lJj 

Figuur 3.7 Integratie ondernemingsstrategie en R&D-strategie (Twiss, 1992) 

Frohman en Bitondo (1981) geven aan dat de keuze voor een R&D-strategie voornamelijk 

wordt bepaald door de positie die een onderneming in de markt inneemt en de aantrekkelijkheid 

van de markt in termen van groeimogelijkheden. 

Urban en Hauser (1980) en West (1992) maken bij productinnovatiestrategieën onderscheid 

naar reactieve (of defensieve) en proactieve (of offensieve) strategieën. Onder een reactieve 

productinnovatiestrategie wordt een strategie verstaan waarbij wordt gereageerd op interne 

noodzaak of externe druk, terwijl een proactieve strategie expliciet is gericht op het voorkomen 

van onwenselijke toekomstige resultaten en het bereiken van beoogde doelen. De volgende 

strategieën zijn als reactief te kwalificeren: 'reagerend', 'imiterend', 'verdedigend', 'de tweede 

de beste'. Als pro-actief zijn vervolgens aan te duiden 'marktgericht', 'R&D-gericht', 'kopend' 

en 'ondernemend' (Nagel, 1992). Een onderneming die een proactieve houding ten aanzien van 

innovatie inneemt, wordt ook als 'innovator' aangeduid. Dit tegenover de 'verdediger' die een 

meer reactieve innovatiestrategie volgt (Piëst, 1990). Een andere indeling van productinnova

tiestrategieën die in de literatuur wordt gemaakt is die naar markt/consument-, concurrent- en 
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technologiegedreven (Kuczmarski, 1992). Deze indeling vertoont grote overeenkomsten met 

die naar pro-actief versus reactief. Wie een concurrent-gedreven innovatiestrategie volgt, neemt 

een duidelijke reactieve positie in ten aanzien van productinnovatie. Een markt/consument- of 

een technologie-gedreven strategie geeft een meer proactieve opstelling weer. Opgemerkt kan 

worden, dat de ene strategie niet zonder meer boven de andere is te prefereren, maar dat afhan

kelijk van de situationele factoren de nadruk meer op een offensieve innovatie strategie dan wel 

op een verdedigende strategie moet worden gelegd. 

Blijkens een groot aantal onderzoeken (onder andere Nagel, 1992 en Bredero, 1984) ondervin

den veel ondernemingen moeite met de koppeling van de productinnovatiestrategie aan de 

ondernemingsstrategie. Binnen deze ondernemingen is de relatie tussen strategie en technologie 

doorgaans sterk onderbelicht en wordt productinnovatie te eenzijdig vanuit een product/markt

benadering beschouwd. Nagel (1992) stelt, dat als een onderneming in staat wil zijn om pro

ductinnovatie als concurrentiewapen te hanteren, de productinnovatiestrategie naast een 

product/markt-benadering ook van een technologie-benadering moet uitgaan. Onder zo'n tech

nologie-strategie verstaat hij een strategie die in de eerste plaats de eigen technologieën als 

uitgangspunt neemt: 'wat kunnen wij'. Dit plaatst hij vervolgens tegenover de product/markt 

strategie: 'wat wil men dat wij doen' en 'waar verdienen wij aan'. 

Voor het productinnovatieproces hanteert Nagel een vereenvoudigd schema om te laten zien 

wat en in welke richting een nieuw product ontwikkeld dient te worden. Figuur 3.8 geeft aan 

dat het uiteindelijke resultaat in dit proces weer wordt meegenomen in de strategische besluit

vorming. 

mnovalleaoel 

fabricage· 
voorbereiding 

zoekproces 

prototype 

Figuur 3.8 Het totale traject van productinnovatie (Nagel, 1992) 

3.3 Investeringsbeoordeling 

::J 
<( 
LU 
> z 

In grote lijnen zijn twee soorten investeringsbeslissingen te onderscheiden: de strategische (of 

doorbraak) investeringsbeslissingen en de tactische (of routinematige) investeringsbeslissing

en. De strategische investeringsbeslissingen geven, in tegenstelling tot de tactische invester

ingsbeslissingen, richting aan de activiteiten die de onderneming wil ontplooien en beïnvloeden 
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met betrekking tot de bestaande product/markt/technologie-combinatie. Bovendien hebben deze 

beslissingen betrekking op een langere tijdshorizon. Voorbeelden van strategische invester

ingsbeslissingen zijn onder andere een beslissing tot uitbreiding van de productiecapaciteit en 

een beslissing tot het ontwikkelen van nieuwe producten enfof nieuwe productieprocessen. De 

kwaliteit van dergelijke beslissingen is van groot belang omdat deze in grote mate bepalend is 

voor de toekomst van de onderneming. Dit onderzoek concentreert zich zoals gezegd (zie para

graaf 1.2) op de rationele besluitvorming waarin een nadruk wordt gelegd op de financiële 

aspecten van investeringen in productinnovatie en de technieken voor de selectie van deze 

investeringen. Voordat tot beoordeling van investeringen kan worden overgegaan is duidelijk

heid vereist met betrekking tot de wijze waarop investeringen kunnen worden geclassificeerd. 

Van belang is dat een dergelijke indeling plaatsvindt als voorbereiding op het besluitvormings

proces. In de volgende paragraaf zullen daarom aan verschillende classificaties aandacht wor

den besteed. 

3.3.1 Investeringsclassificatie 

Een ontwerp voor het beoordelen van investeringen (in dit onderzoek specifiek in productinno

vatie) dient gebaseerd te zijn op een classificatie van mogelijke soorten van investeringen 

(Bierman en Smidt, 1993). Elke investeringssoort heeft zijn eigen problematiek en bepaalt in 

belangrijke mate de informatie die voor de beoordeling nodig is. Een groot aantal classificaties 

van investeringen is mogelijk al naar gelang het gezichtspunt van de beoordelaar (Van Beek en 

Binnendijk, 1995). De verschillende classificaties sluiten elkaar vaak niet uit. Met andere 

woorden, het gaat niet alleen om 'of/of' situaties, maar ook om 'en/en' situaties. Er is dus 

sprake van overlappingen, waarbij de grenzen enigszins vaag kunnen zijn. De voor dit onder

zoek relevante classificaties zijn hieronder weergegeven op basis van onder andere aard van het 

besluitvormingsproces, activasoort, mate van afhankelijkheid tussen bestaande en nieuwe 

investeringen, omvang van het beroep op middelen, mate van keuzevrijheid, risicoprofiel, 

motief voor de investering en patroon van de geldstroom. 

Aard van het besluitvormingsproces 

Meredithen Suresh (uit: Swann en O'Keefe, 1990) delen het beoordelen van investeringen in 

naar hun plaats in het continuüm tussen strategisch en economisch. Bij de strategische beoor

deling van investeringen vindt toetsing plaats op de aansluiting van het project bij de onderne

mingsdoelstellingen. Strategische investeringsbeslissingen worden gekenmerkt door een lange 

termijn oriëntatie en een grotere mate van onzekerheid omtrent de toekomstige bijdrage aan het 

ondernemingsresultaat. Met behulp van ervaringsregels toetst het management of deze bijdrage 

van een project positief kan worden verondersteld. Een economische beoordeling is primair 

gericht op het vaststellen van de economische bijdrage aan het ondernemingsresultaat. Bij eco

nomische investeringsbeslissingen is de bijdrage aan het ondernemingsresultaat met een grotere 
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mate van zekerheid te kwantificeren, doordat de geldstromen minder onzeker zijn en zich over 

een kortere periode uitstrekken. Tussen de strategische en economische beoordeling van inves

teringen zijn de beoordelingen meer analytisch van aard. Indien de beschikbare informatie 

beperkter, complexeren/of onzekerder is dan de informatie die nodig is voor een economische 

beoordeling, vindt een analytische beoordeling van investeringen plaats, waarbij een afweging 

wordt gemaakt tussen de strategische en de economische aspecten van de investering. 

Dit onderscheid naar het soort investeringsbeslissing is vooral van belang voor de bepaling van 

de benodigde informatie-input met betrekking tot de toe te passen beoordelingsmethoden. 

Activasoort 

Hierbij valt te denken aan onder andere terreinen, gebouwen, installaties, machines, transport

middelen, automatisering, kantooruitrustingen, immateriële activa en deelnemingen. Dit is een 

indeling waarbij het financiële en fiscale aspect de beste aangrijpingspunten biedt. Immers, de 

administratieve registratie vindt op deze wijze plaats. Verder is met een duidelijke indicatie van 

de kapitaalstructuur een koppeling met de vermogensstructuur goed mogelijk. Via levensduur

bepaling en methode van afschrijving zijn ook de fiscale consequenties te achterhalen. Vaak 

ook lenen de activa zich om via vuistregels (voor investeringen per eenheid capaciteit en de 

benodigde omzet/investerings verhouding bij gegeven bruto winstmarge) tot een snelle beoor

deling van de gewenste rentabiliteit op de investering te komen. Deze indeling is van belang 

vanwege de eerder aangehaalde consequenties van investeringen voor de financiële verslagge

ving. 

Mate van afhankelijkheid tussen bestaande en nieuwe investeringen 

Een investeringsproject kan economisch onafhankelijk of economisch afhankelijk van andere 

projecten zijn. Een project is economisch onafhankelijk als het technisch afzonderlijk kan wor

den uitgevoerd en de economische waarde niet door andere projecten wordt beïnvloed. In alle 

andere gevallen is sprake van een economisch afhankelijk project (Au en Au, 1993). Twee eco

nomisch afhankelijke projecten kunnen elkaar tot op zekere hoogte complementeren, dan wel 

substitueren. In het eerste geval vullen de projecten elkaar in positieve zin aan, waardoor het 

gezamenlijke resultaat van de projecten hoger is dan de som van de afzonderlijke resultaten. 

Indien het ene project niet zonder het andere project kan worden uitgevoerd, is sprake van een 

noodzakelijke voorwaarde. Bij substitutie gaat de uitvoering van het ene project ten koste van 

het resultaat van het andere project of omgekeerd. Kan hierbij het ene project slechts worden 

uitgevoerd indien het andere project juist niet wordt uitgevoerd, dan sluiten de projecten elkaar 

onderling uit. Deze relaties tussen projecten kunnen zich bovendien gelijktijdig ('cross-sectio

nallinks'), dan wel volgtijdelijk ('time-series links') voordoen. Indien gedurende de uitvoering 

van een project binnen het besluitvormingsproces slechts eenmaal een beoordeling wordt uitge

voerd, is sprake van een 'single period investment horizon'. Bij een 'multi-period in vestment 
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horizon' daarentegen wordt het project meermalen tussentijds beoordeeld. Op basis van deze 

beoordelingen wordt het verloop van het project al dan niet bijgestuurd. Ali e.a. (1993) illustre

ren dit in de figuur 3.9. 

Enkel project Reeks van projecten Portfolio van projecten 

Enkele fase Meerfasen 

• Enkele fase impliceert één evaluatie 
•• Meer fasen impliceert meer evaluaties 

P =project 
E = evaluatie 

Figuur 3.9 Indeling van beoordelingsmetboden volgens Ali e.a. (1993) 

Ali e.a. maken verder een onderscheid naar het aantal projecten dat binnen een beoordeling 

wordt beschouwd: 

1. één enkel project, waarbij een project in zijn geheel als economisch onafhankelijk wordt 

beschouwd) 

2. een reeks van projecten, waarbij de afzonderlijke projecten verspreid over de tijd plaatsvin

den, echter per beoordeling wordt slechts één project beoordeeld, daarbij rekening houdend 

met de volgtijdelijke relaties tussen projecten 

3. een portefeuille van projecten, waarbij twee of meer projecten gelijktijdig en in hun onder

linge samenhang worden beoordeeld (gelijktijdige relaties tussen de projecten). 

Omvang van het beroep op middelen 

Deze classificatie hangt samen met de organisatie van het plannings- en budgetteringsproces. 

Het niveau van autorisatie bepaalt tot welke omvang van de middelen of tot welk investerings

bedrag zelfstandig mag worden beslist. Investeringen in productinnovatie vereisen vaak een 

grote omvang van middelen en worden genomen op het hoogste niveau van de onderneming. 

Mate van keuzevrijheid 

Er is vrijwel altijd sprake van beperkingen in de vrijheid van de keuzen. De gradatie in keuze-
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vrijheid varieert van: 

• geen enkele keuzevrijheid: men is verplicht tot investeren, anders volgt kapitaalvernietiging, 

bijvoorbeeld een door de overheid gestelde milieuverplichting met als sanctie sluiting van de 

installatie 

• beperkte keuzevrijheid: bijvoorbeeld investeren in extra machines 

• volledige keuzevrijheid: bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw productieproces, het 

opzetten van geheel nieuwe installaties en dergelijke. 

Bij een bepaalde mate van keuzevrijheid is er met betrekking tot de beslissing sprake van flexi

biliteit. In subparagraaf 3.3.5 over reële opties zal hierop verder worden ingegaan. 

Risicoprofiel 

Het door de leiding van de onderneming ingeschatte risico ten aanzien van de onzekerheid met 

betrekking tot technische, commerciële en financiële uitkomsten. Bijvoorbeeld de onzekerheid 

met betrekking tot de te verwachten uitkomsten van: efficiency, hoeveelheden, tijdstip, levens

duur, prijzen en marges. Soms echter ook het risico van mislukken van projecten van een bui

tenproportionele omvang. Het indelen van investeringen in groepen van verschillende risico

klassen gaat gepaard met een subjectieve beoordeling. De neiging om op veilig te spelen, c.q. 

de mate van geneigdheid tot risico-acceptatie, kan tot manipulatie en besluiteloosheid leiden. 

Een mogelijke methode om na te gaan over welke risico's wordt gesproken, is om een uitsplit

sing te maken naar combinaties van risico-elementen, bijvoorbeeld, de mate van markt en tech

nologische ervaringen en productacceptatie door afnemers. 

Motief voor de investering 

Motieven kunnen zijn een combinatie van uitbreiding, vervanging, verbetering van de producti

viteit, kostprijsverlaging, introductie van nieuwe producten en modellen, diversificatie (dit wil 

zeggen, het verkrijgen van nieuwe product/markt combinaties en technologieën), opzetten van 

testinstallaties, overnames en dergelijke. Grenzen tussen de motieven zijn niet scherp af te 

bakenen, met als gevolg dat steeds sprake is van economische, sociale en (bedrijfs)politieke 

argumenten in combinatie met commerciële en strategische overwegingen. 

Patroon van geldstromen 

Het patroon van de geldstroom tenslotte kan conventioneel dan wel non-conventioneel zijn. 

Een conventioneel geldstroompatroon wordt gekenmerkt door één uitgaande geldstroom 

(periode t=O), gevolgd door meer ingaande geldstromen (periode t>O). Alle andere geldstroom

patronen zijn non-conventioneeL 

Ook andere indelingen zijn denkbaar. Bijvoorbeeld de vorm waarin de voordelen zich manifes

teren en de bron van de aanvraag (Van Horne,1995: marketing, productie, R&D, enzovoort). 
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De hierboven beschreven investeringsclassificaties leveren elk op hun eigen manier informatie 

voor de financiële beoordeling van investeringen. 

3.3.2 Investeringsbesluitvormingsproces 

De vereiste activiteiten die ten grondslag liggen aan de beoordeling van investeringen worden 

veelal weergegeven als een proces. Butler e.a. (1993) hebben op basis van het vier fasen model 

van Mintzberg een besluitvormingsproces voor investeringen opgesteld, bestaande uit de vol

gende fasen: identificatie van investeringsmogelijkheden, ontwikkeling van initiële ideeën tot 

investeringsprojecten, projectselectie en beheersing van projecten inclusief nacontrole ('post 

audit'). Dit proces is weergegeven in figuur 3.10. Hierin is te zien dat bij de beoordeling van 

investeringsmogelijkheden onderscheid wordt gemaakt tussen evaluatie en selectie. Bij de eva

luatie wordt de economische waarde van een investeringsproject bepaaJd met behulp van al dan 

niet geformaliseerde criteria. Bij de selectie vindt de uiteindelijke keuze plaats van de aantrekke

lijke projecten die voor uitvoering in aanmerking komen. 

Identificatie lnvesterlngsmogelijkheden 
..J Hoe worden projecten geinitieerd? 
..J Is er een beloning voor goede projecten? 
..J Hoeveel is er te besteden? 

Nee 

~ Voorlopige voorstellen 

Projectontwikkeling 
..J Voorlopige projectschattingen 
v Technisch haalbaar? 2 

..J Sluit het aan bij de ondernemingsstrategie? 

~ Voorgestelde projecten 

Pro 
verw 

je ct 
erpen 

Evaluatie en selectie 
..J Wat Zijn de kosten en de voordelen? 
..J Wat Is de waarde en de rentabiliteit van project1 
..J Wat zijn de risico's? 

~ Beslissing en impieme 

Beheersing 
..J Is project binnen budget en op tijd? 
..J Wat zijn de lessen voor toekomstige projecten? 

Bron: Butler e.a., 1993 

Figuur 3.10 Het investeringsbesluitvormingsproces 

3 

ntatie 

4 

De evaluatie die aan de selectie voorafgaat, dient derhalve als onderbouwing ervan. Opgemerkt 

moet worden dat zowel in de literatuur als in de praktijk het onderscheid tussen evaluatie en 

selectie niet altijd even strikt wordt gehanteerd. 

Een verdere uitwerking van de evaluatie en Selectiefase (fase 3) wordt gegeven door Briston en 

Liversidge (1979). Van de acceptabele investeringsprojecten wordt nagegaan of voldoende 
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middelen (in termen van geld, arbeid en management) voorhanden zijn om de investeringen uit 

te voeren. Bij een tekort aan middelen ontstaat een rantsoeneringssituatie die het noodzakelijk 

maakt de investeringsprojecten een preferentierangorde te geven. 

Hieruit volgt welke projecten zullen worden uitgesteld, afgewezen of geselecteerd. Indien de 

beschikbare middelen toereikend zijn, zullen alle acceptabele projecten voor uitvoering in aan

merking komen. In figuur 3.11 is deze verdere uitwerking van de evaluatie en selectie weerge

geven als onderdeel van het door Briston en Liversidge aangegeven investeringsbesluitvorm

ingsproces. 

Afgewezen en/of elkaar onder
ling uitsluitende projecten 

Figuur 3.1 1 Relatie evaluatie en selectie van projecten 

3.3.3 Financiële beoordeling van investeringen 
In de financieringstheorie wordt in de besluitvorming over investeringen een afweging gemaakt 

tussen de verwachte rentabiliteit en het risico. Het belang van deze afweging is groter naarmate 

de omvang van de investering en daarmee het risico toeneemt. Om de vermogensverschaffers 

aan de onderneming gebonden te houden, zullen de projecten een rentabiliteit dienen te genere

ren die tenminste dekkend is voor de vermogenskosten van de onderneming. Deze vermogens

kosten zijn een afgeleide van de rendementseisen van de verschillende typen vermogensver

schaffers. In een dergelijke situatie blijft de economische waarde van de onderneming op z'n 

minst gehandhaafd. In de standaard literatuur over financieel management wordt veel aandacht 

besteed aan de wijze waarop de minimale rentabiliteitseis kan worden bepaald (onder andere 

Gitman, 1991 en Brealey & Myers, 1991, Van Beek en Van Dam, 1992, Van Horne, 1995). 
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Rentabiliteit 

Voor de rentabiliteitsbepaling worden in de literatuur globaal twee benaderingen onderkend. 

a. Vanuit de jaarrekening, waarbij de winst (volgens de resultatenrekening) wordt gerelateerd 

aan het vermogen, zoals dat uit de balans blijkt. 

b. Vanuit de geldstroom, waarbij uit het saldo van de toekomstige in- en uitgaande geldstromen 

met behulp van de disconteringstechniek, hetzij de netto contante waarde, hetzij de interne 

rentevoet wordt bepaald. 

De eerste benadering beoordeelt periodiek de rentabiliteit van de in het verleden gedane inves

teringen, waarbij de uitgaven zijn belichaamd in activa en volgens de gangbare waarderings

grondslagen op de balans geactiveerd. Deze rentabiliteitsbepaling is aldus volledig ontleend aan 

de resultatenrekening en de balans. Door wijziging in de toegepaste waarderingsgrondslagen 

kan in de rentabiliteit een zekere variatie optreden. De meest gebruikelijke rentabiliteitscijfers 

zijn de rentabiliteit (na rente en belasting) van het eigen vermogen (REV), de rentabiliteit (vóór 

rente en na belasting) op de activa (RTV) en de rentabiliteit (vóór rente en vóór belasting) op 

het werkzame vermogen (ROCE = return on capital employed of RONA return on net 

assets). In dit laatste geval worden de activa verminderd met de financiële activa (inclusief 

liquide middelen) en de crediteuren, met uitzondering van leningen van financiële instellingen. 

Een investering houdt echter meer in dan alleen een uitgaande geldstroom voor materiële en 

immateriële activa. Bijvoorbeeld, uitgaven voor R&D en marketing, waarvan de uitgaven niet 

in activa worden weergegeven en volgens de gangbare waarderingsgrondslagen ook niet 

(mogen) worden geactiveerd. In de jaarrekening worden deze geldstromen op basis van het 

voorzichtigheidsbeginsel als kosten van de huidige periode genomen, daarbij suggererend dat 

deze betrekking hebben op de huidige omzet. In de geldstroombenadering worden dergelijke 

uitgaven eveneens als investering aangemerkt. De geldstroombenadering is vrijwel uitsluitend 

toekomstgericht. In het beste geval houdt deze benadering alleen rekening met het verleden 

voor zover daaruit een toekomstige geldstroom voortvloeit. 

De beoordeling van investeringen op basis van de gedisconteerde verwachte netto geldstromen 

is in de financieel managementliteratuur alom geaccepteerd. De mate waarin een onderneming 

in staat is om in de toekomst positieve netto geldstromen te genereren bepaalt in hoofdzaak de 

financiële manoeuvreerruimte van de onderneming en daarmee haar overlevingskansen (Van 

Beek en Binnendijk, 1995). 

Bij de disconteringsmetboden ('Discounted cash flow' methoden, afgekort DCF) wordt reke

ning gehouden met zowel de omvang als de timing van de verwachte geldstromen gedurende 

de beschouwde periode. De belangrijkste disconteringsmetboden zijn de interne rentevoet, af

gekort IRV ('intemal rate of return') en de netto contante waarde, afgekort NCW ('net present 
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value'). De netto contante waarde is in formulevorm als volgt weer te geven: 

(I) (11) 

t=O t=O 

waarbij 

11 = investering in materiële en immateriële activa per periode 

W, = investering in werkkapitaal per periode 

GS, = netto geldstroom per periode 

i = disconteringsvoet 

n levensduur project 

De NCW is de som van de contante waarde van de investeringsgeldstroom (I) en de contante 

waarde van de netto geldstroom (11), waarbij de rentabiliteitseis als disconteringsvoet wordt 

gehanteerd. De IRV van een investering is die disconteringsvoet waarbij de contante waarde 

van de netto geldstroom gel~jk is aan de contante waarde van de investeringsgeldstroom. Beide 

methoden leiden in principe tot dezelfde beslissing. 

Een praktisch nadeel van de disconteringstechnieken is dat voor het management van de onder

neming het (rechtstreekse) verband tussen deze rentabiliteit en de verantwoording over perio

deresultaten ontbreekt. Onzeker is of de einduitkomst van de intern gebruikte beslissingstech

nieken in de externe winstverantwoording de door de aandeelhouders/beleggers gewenste 

gelijkmatige spreiding over een aantal jaren zal opleveren. Per jaarperiode is het verband tussen 

beide benaderingen immers moeilijk aantoonbaar. Een op netto geldstroom gebaseerde besluit

vorming kan daarmee op de korte termijn effecten in de externe verantwoording teweeg bren

gen, die een geheel ander beeld oproepen bij beleggers en financiers dan wellicht de bedoeling 

is. Extern zal men niet in staat zijn om met het jaarverslag in de hand de economische waarde te 

berekenen op basis van geldstromen. De economische waarde wijkt hierdoor af van de markt

waarde c.q. beurswaarde van de onderneming (zie ook paragraaf 1.3). Steeds meer onderne

mingen trachten evenwel door het weergeven van een Staat van Herkomst en Besteding van 

Middelen op geldstroombasis in de jaarrekening de historische geldstromen in kaart te brengen 

(Dijksma, 1992). 

Risico 

In de standaard financieel managementliteratuur wordt onder het risico van een investering de 

variabiliteit (gemeten met de standaarddeviatie) van de toekomstige geldstromen verstaan. In de 

praktijk verstaat men doorgaans onder het risico de kans op verlies of het niet halen van een 
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bepaalde rentabiliteit (Laveren, 1987). 

Aan projecten zijn verschillende vormen van risico verbonden. Pikeen Neale (1993) onder

scheiden operationeel risico, financieel risico, ondememingsrisico en portefeuille of marktrisi

co. Het operationeel risico heeft betrekking op de gevoeligheid van de operationele geldstroom 

voor wijzigingen in de ingaande geldstroom. De verhouding vaste uitgaven en totale uitgaven 

heeft hierop een grote invloed. Het financieel risico is verbonden aan het gebruik van vreemd 

vermogen. Deze brengen vaste uitgaven in de vorm rentebetalingen met zich mee, waardoor de 

netto geldstroom een grotere gevoeligheid ten opzichte van de ingaande geldstroom zal verto

nen. Het ondememingsrisico of totaal risico wordt aangegeven als de combinatie van het ope

rationeel en het financieel risico. Portefeuille- of marktrisico wordt aangegeven door de sprei

ding van het rendement van de beleggers (aandeelhouders). Door bij de samenstelling van een 

portefeuille gebruik te maken van het diversificatieverschijnsel kan het risico worden verkleind 

onder handhaving van het gemiddelde rendement. 

Het projectrisico kan ook op ander wijze tot uiting worden gebracht: autonoom, in termen van 

de invloed op het ondememingsrisico of in termen van de invloed op het portefeuille- of markt

risico (Pike en Neale, 1993). Indien een project autonoom wordt beschouwd, is alleen de 

variabiliteit in de rentabiliteit van het project zelf van belang. Indien een project in termen van 

de invloed op het ondernemingsrisico wordt bekeken is ook de mate van samenhang 

(correlatie) tussen de onderlinge geldstromen van belang. Indien deze samenhang niet volledig 

positief is zal een gedeelte van het projectrisico worden weggediversificeerd (zie ook paragraaf 

3.3.4). 

Methoden om het risico van een investeringsproject in de beoordeling te incorporeren, zijn 

onder andere: 

• verkorten terugverdientijd 

• risicopremie in disconteringsvoet ('risk adjusted discount rate') 

• beslissingsboom 

• gevoeligheidsanalyse en Monte Carlo-simulatie. 

Verkorten terugverdientijd 

De terugverdientijd is de tijd die verstrijkt voordat de investeringsgeldstroom door de netto 

geldstroom is terugontvangen. Daarmee is de terugverdientijd een weergave van de periode 

waarover risico wordt gelopen. Door de terugverdientijd te verkorten, bijvoorbeeld via een 

lager investeringsniveau of in het geval van gedisconteerde geldstromen, het verhogen van de 

disconteringsvoet, wordt impliciet rekening gehouden met de risico-aspecten verbonden aan 

een investering. 

58 



Literatuurverkenning 

Risicopremie in de disconteringsvoet 

Bij het beoordelen van een investering speelt het aan de investering ingeschatte risico zoals eer

der aangegeven een belangrijke rol. De economische waarde van de onderneming kan worden 

vergroot door te investeren in projecten met een positieve netto contante waarde, waarbij de 

disconteringsvoet adequaat is aangepast voor het risico. Voor investeringen in projecten waar

aan meer risico is verbonden, zal de rentabiliteit.;;eis hoger dienen te zijn dan voor investeringen 

in projecten met lager risico. Voorzover de variabiliteit van de netto geldstroom van het project 

in overeenstemming is met de variabiliteit van de netto geldstroom van de onderneming als 

geheel, is een disconteringsvoet die de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet van de on

derneming weergeeft toepasbaar. Deze vermogenskostenvoet is een weergave van de verschil

lende rendementseisen die de verschaffers van vermogen aan de onderneming stellen. Bij een 

afwijkend projectrisico kan in het eenvoudigste geval een bij een hoger risico een verhoging en 

bij lager risico een (arbitraire) verlaging van de rentabiliteitseis worden toegepast. 

In de financieringstheorie is het gebruik van 'risk adjusted discount rates' als spilfunctie in de 

traditionele investeringsselectiemethoden als de netto contante waarde en de interne rentevoet 

niet onomstreden (zie bijvoorbeeld Tempelaar, 1991 en Devinney, 1992). Hierbij wordt impli

ciet verondersteld dat de investerings-en financieringsbeslissing onafhankelijk van elkaar wor

den genomen en de vermogenskostenvoet van het project gelijk is aan de gewogen gemiddelde 

vermogenskostenvoet van de gehele onderneming. Dit kan echter alleen als het projectrisico 

gelijk is aan het ondernemingsrisico en de eerste de laatste niet beïnvloedt. Bij projecten met 

een van de gemiddelde ondernemingsactiviteiten afwijkend projectrisico en/of projecten die 

meer leencapaciteit vereisen dan andere projecten en! of projecten die anderszins de vermogens

structuur van de onderneming als geheel veranderen, kunnen de investerings- en financie

ringsbeslissing niet worden behandeld alsof deze onafhankelijk zijn (Schmeits, 1993). 

Een andere manier om een voor het risico aangepaste disconteringsvoet in te schatten is door 

gebruik te maken van het 'Capita! Asset Pricing Model' (CAPM). In dit model wordt ervan 

uitgegaan dat het risico volledig wordt bepaald door het systematisch risico. Risico's die speci

fiek zijn voor het project kunnen buiten beschouwing worden gelaten indien het project gecom

bineerd wordt met alle andere projecten van de onderneming. De redenering is dan dat de pro

jectenportefeuille in dat geval zo kan worden samengesteld dat het specifieke risico verbonden 

aan de afzonderlijke projecten volledig kan worden weggediversificeerd. Het enige risico dat 

overblijft is het systematische risico. Dit risico wordt in het CAPM aangegeven door de bèta

coëfficient (B). In subparagraaf 3.3.4 zal in het kader van het beoordelen van investeringen 

hierop nader worden ingegaan. 

Ten gevolge van inflatie kan de waarde van een investering eveneens worden aangetast. Een in 

de praktijk veel gehanteerde methode om inflatie in de financiële beoordeling mee te nemen, is 

het verhogen van de disconteringsvoet met de verwachte inflatie (McRae, 1979). Deze methode 

is echter alleen geschikt als door de inflatie de uitgaven en inkomsten evenredig toenemen. 
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Vooral bij een substantiële import of als een groot gedeelte van de verkopen voor export zijn 

bestemd, zal deze veronderstelling zelden opgaan. In de financieringstheorie wordt daarom ook 

gepleit om de werkelijke in- en uitgaande geldstromen aan te passen aan de relevante inflatieni

veaus. 

Beslissingsboom 

Een methode waarmee expliciet tijdsafhankelijke gebeurtenissen en projectafhankelijkheden 

kunnen worden gemodelleerd is de beslissingsboom. Een beslissingsboom geeft aan wanneer 

kritieke beslissingen moeten worden genomen en wat de mogelijke uitkomsten daarvan zijn. Er 

worden per project meer fasen en beslismomenten onderscheiden, waardoor de flexibiliteit bin

nen het project zichtbaar wordt gemaakt. Doordat projecten niet geïsoleerd worden beschouwd, 

is bovendien de relatie met toekomstige investeringsmogelijkheden zichtbaar te maken. "Beslis

singsbomen zijn in de eerste plaats geschikt als beslissingen in latere fasen van een project 

afhankelijk zijn van de uitkomsten van eerdere beslissingen" (Merrifeild, 1986). Op deze 

manier wordt niet alleen inzicht verkregen in de aanwezige operationele flexibiliteit en de strate

gische opties maar ook in het risico dat aan een project is verbonden. Hier staat tegenover dat 

geen rekening wordt gehouden met eventuele beperkte beschikbaarheid van middelen. De rela

ties binnen een beslissingsboom worden weergegeven met behulp van takken en knopen. Op 

een tak kan worden aangegeven hoe groot de kans is op een bepaalde uitkomst. 

Gevoeligheidsanalyse en Monte Carlo-simulatie 

De gevoeligheidsanalyse en Monte Carlo-simulatie zijn risico-analyse technieken die worden 

toegepast om te kunnen vaststellen welke factoren een grote invloed hebben op het project

resultaat. Deze factoren kunnen dan gedurende de uitvoering van het project zoveel mogelijk 

worden beheerst. Ook wordt hiermee aangegeven in welke richting additionele informatie moet 

worden ingewonnen en wat daarvan de waarde voor de onderneming is. Bij een gevoeligheids

analyse wordt een aantal combinaties van variabelen (discreet) onderzocht, terwijl een Monte 

Carlo-simulatie alle mogelijke combinaties van variabelen (continu) doorloopt. Op deze wijze 

kan een waarschijnlijkheidsverdeling van het resultaat (uitgedrukt in bijvoorbeeld de interne 

rentevoet) worden verkregen. Aan de hand van deze verdeling wordt inzicht verschaft in het 

totale risico van het project. Een van de eerste schrijvers die een simulatie heeft toepast op risi

covolle investeringen is Hertz ( 1964 ). In figuur 3.12 is hiervan een voorbeeld weergegeven. 

De gevoeligheidsanalyse geeft naast inzicht in belangrijkste variabelen ook een indicatie van de 

mogelijke uitkomsten en spreiding daarin. Een Monte Carlo-simulatie neemt een volledige 

reeks van mogelijke projectuitkomsten in beschouwing, waardoor een beter inzicht in het risico 

wordt verkregen. 
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Figuur 3.12 Simulatiemodel van Hertz (1964) 

Bovendien kunnen relaties met andere projecten worden meegenomen. Echter bij de gevoelig

heictsanalyse en Monte Carlo-simulatie is het interpreteren van de kansverdeling van projectuit

komsten erg moeilijk en subjectief (Brealey en Myers, 1991) en wordt geen rekening gehouden 

met uitstap- en afkapmomenten (operationele flexibiliteit) bij ongunstige scenario's (Merrifield, 

1986). 

3.3.4 Investeringen en het CAPM 
Het 'capital asset pricing model' is in de jaren zestig ontwikkeld door Sharpe (1964) en Lintner 

( 1965) en heeft zich vanaf die tijd zowel in de financieringsliteratuur als in de praktijk een pro

minente plaats verworven. De basis van het CAPM wordt gevormd door de veronderstelde 

positieve relatie tussen de verwachte rentabiliteit (rendement) en het systematische risico van 

het project (aandeel). Het totale risico van het project (gemeten door de standaarddeviatie van 

de geldstroom) is hierbij niet meer relevant, aangezien door het efficiënt samenstellen van een 

projectenportefeuille het specifieke of niet-systematische risico volledig kan worden weggedi

versificeerd. Onder de veronderstellingen van het CAPM is deze relatie voor een project j: 
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waarbij rj de vereiste rentabiliteit van het project j voorstelt, r de risicovrije rentevoet, Bj het 

systematische risico van het project j en rm het rendement van de marktportefeuille. 

In figuur 3.13 is deze relatie door middel van de marktlijn ('security market line') weergege

ven. Met behulp van het CAPM kan aldus de minimale rentabiliteitseis worden achterhaald via 

bepaling van de bèta (B) van het project. Het criterium voor acceptatie van een project berust op 

de extra rentabiliteit die kan worden behaald boven de minimaal vereiste rentabiliteit Rj. De 

projecten met een verwachte rentabiliteit boven de van B afhankelijke geëiste rentabiliteit leveren 

een extra rentabiliteit en dienen te worden geaccepteerd. In de figuur zijn deze aangegeven met 

een x. De projecten gesitueerd onder de marktlijn (weergegeven door een o) leveren deze extra 

rentabiliteit niet en dienen te worden afgewezen. 

Verwachte 
rentabU i telt 
(rJ) 

x = acceptabele projecten 
o = onacceplabele projecten 

x 

risicovrije interestvoet r 

Marktlijn 

Systematisch risico (B) 

Figuur 3.13 Marktlijn voor projecten 

Vanuit de gedachte van hetCAPMis de rentabiliteitseis onafhankelijk van de onderneming die 

het project onderneemt. Immers, ondernemingsspecifieke risico's kunnen door portefeuille 

samenstelling worden weggediversificeerd en het systematische risico is voor alle ondernemin

gen gelijk. Hoewel het acceptatiecriterium (hogere rentabiliteit dan de rentabiliteitseis) voor 

projecten in alle ondernemingen gelijk is, zal de verwachte rentabiliteit en dus de verwachte 

toevoeging van economische waarde per onderneming verschillen, afhankelijk van eigen ken

nis en ervaring, synergetische effecten en mate van efficiency (Van Home, 1995). 

3.3.5 Investeringen als reële opties 
Een relatief nieuwe kijk op het beoordelen en waarderen van investeringsprojecten is de optie

benadering ('contingent claims analysis'). Op de financiële markten zijn opties op bijvoorbeeld 

onderliggende waarden als aandelen en valuta's allang een bekend fenomeen. Een aandelenop

tie verleent de houder het recht om aandelen te kopen of te verkopen tegen een vooraf vastge-
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stelde prijs (de uitoefenprijs) en periode (resterende looptijd). Het recht om te kopen is beli

chaamd in een koopoptie ('call') en het recht om te verkopen in een verkoopoptie ('put'). 

Karakteristiek voor een optie is dat de houder niet verplicht is de optie uit te oefenen (van het 

recht gebruik te maken). De houder zal dit alleen doen indien uitoefening financieel gunstig is. 

Ook aan investeringsprojecten zijn opties te onderkennen. Men spreekt dan van reële opties in 

tegenstelling tot financiële opties die voortkomen uit de financiële sfeer. In de literatuur over 

reële opties wordt de optiebenadering gezien als het geheel van methoden die rekening houden 

met de aan investeringen verbonden opties (Cheung, 1993). De klassieke beoordelingsmetho

den zoals de NCW en de IRV impliceren een passieve houding ten aanzien van het te evalueren 

project en zijn als zodanig erg statisch. Toepassing van de optietheorie biedt de mogelijkheid 

om de stuurmiddelen die het management binnen het project tot zijn beschikking heeft in de 

beoordeling van het project te betrekken. Het geheel krijgt hiermee een dynamisch karakter. 

Door in het te evalueren project opties te onderkennen kan het management profiteren van posi

tieve ontwikkelingen (optie wordt uitgeoefend) en het verlies bij negatieve ontwikkelingen 

beperken (optie wordt niet uitgeoefend). 

Vanuit de literatuur (onder andere Cheung, 1993) zijn diverse reële opties met betrekking tot 

investeringen aangedragen. Deze zijn: 

• de aan de investering verbonden groeimogelijkheden; deze groeimogelijkheden zijn te 

beschouwen als een call optie op onzekere toekomstige opbrengsten 

• mogelijkheden (flexibiliteit) om in toekomstige perioden tijdelijk de productie te onderbreken 

om daarmee de uitgaven op een lager niveau te brengen; dit zijn in feite opeenvolgende call 

opties met een uitoefenprijs die per periode gelijk is aan de productiekosten 

• mogelijkheden om te schakelen op andere productenen/of grondstoffen (wijzigen output

enlof inputmix), waarmee een aanpassing kan plaatsvinden aan gewijzigde marktomstandig

heden 

• uitstel van de investering 

• aanpassing in omvang en levensduur 

• sequentiële investeringen (een serie potentiële investeringen) die een samengestelde 

('compound') optie vormen (optie op een optie) 

• mogelijkheid om het project tussentijds af te stoten; door tussentijds te stoppen worden toe

komstige geldstromen opgeofferd voor de restwaarde van het project, wat te beschouwen is 

als een putoptie aangezien hiermee een soort verzekering is verkregen tegen verdere verlie

zen (de waarde van het project is immers minimaal gelijk aan de restwaarde). 

Door toevoeging van het waarderen van de verbonden opties aan een investering ontstaat een 

combinatie van de traditionele NCW en optiewaardering. Bij een NCW benadering als selectie

methode voor investeringen kunnen zich verschillende beslissingsfouten voordoen. De eerste 

fout (type-I fout) betreft een besluit over een investering met een positieve NCW die tussentijds 
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niet kan worden teruggedraaid en achteraf bezien onrendabel blijkt te zijn. De tweede fout 

(type-U fout) heeft betrekking op investeringen met een negatieve NCW die achteraf rendabel 

blijken te zijn. 

De mogelijkheden om in de toekomst ten aanzien van een project aanvullende beslissingen te 

nemen, kunnen met behulp van een optiemodel worden gemodelleerd als reële opties en wor

den aangeduid met operationele flexibiliteit of operationele opties. Type-I fouten kunnen hier

mee aanzienlijk worden gereduceerd. De vraag is hier wanneer deze call optie op zeer onzekere 

opbrengsten moet worden uitgeoefend. Uitoefening betekent dat er in het project wordt geïn

vesteerd en er daardoor geen mogelijkheid meer bestaat de investering uit te stellen. Behalve 

'opportunity' kosten brengt uitoefening ook vroegtijdige uitgaven met zich mee. Daarnaast zijn 

er de strategische opties waarin de interdependentie met toekomstige projecten tot uiting komt. 

Deze opties bieden de mogelijkheid een breed scala aan strategische factoren (zoals mogelijke 

vervolginvcsteringen) te kwantificeren (Dentsekevich en Salkin, 1991). De afhankelijkheden 

van een project met toekomstige projecten wordt door Kemna met strategische waarde aange

duid. Het onderkennen van deze waarde voorkomt in voorkomende gevallen dat projecten met 

mogelijkheden om economische waarde te realiseren niet worden benut (type-11 fout). Zo stelt 

Kester (1984) dat met name voor kleinere snel groeiende innovatieve ondernemingen het waar

schijnlijk is dat de waarde van de groei-opties het grootste deel van de economische waarde 

vormt. Er bestaan twee basisvormen van optiemodellen: het Black and Schol es optiemodel en 

het binomiale optiemodeL 

In 1973 introduceerden Black en Scholes (1972) een model om risico-neutraal opties op finan

ciële activa te waarderen. De waarde van een financiële optie wordt door hen bepaald door aan

delenkoers (onderliggende waarde), volatiliteit van de aandelenkoers, uitoefenprijs, looptijd, 

rente en dividend (voor een uitgebreid overzicht hiervan zie Van Beek, 1980). Deze methode 

blijkt ook geschikt te zijn voor de beoordeling van investeringen in reële activa (Kemna, 1989). 

Een essentiële eigenschap van optiemodellen is dat er een positief verband wordt gelegd tussen 

het risico (gedefinieerd als de variantie in de contante waarde van het onderliggende project) en 

de waarde van het project. Een hoge variantie betekent een grote kans op zowel hoge positieve 

als hoge negatieve geldstromen. 

Om investeringsprojecten met behulp van het Black and Scholes model te waarderen is een 

schatting nodig van het volgende4
: (1) de contante waarde van alle toekomstige positieve geld

stromen (aandelenkoers); (2) de termijn waarbinnen de reële opties kunnen worden uitgeoefend 

(looptijd); (3) de variantie van de contante waarde van de toekomstige positieve geldstromen 

(volatiliteit); (4) de risicovrije intrestvoet (rente); (5) de contante waarde van de investerings

uitgaven (uitoefenprijs). Voor eencalloptie geldt: 

4 
Tussen haakjes staan de equivalenten van de financiële optie. 
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waarbij 

MPO = waarde optie 

MPA = waarde onderliggend actief 

N(.) =de cumulatieve standaardnormale verdeling 

MPA a 2 

ln(--)+(r+ •T 
d = UOP 2 

1 a.JT 
d2 = d1 -a.JT 
r = risicovrije interestvoet 

a 2 de variantie van de opbrengsten 

T de resterende looptijd 
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Een vergelijking van een financiële optie met een reële optie levert het volgende op. Als onder

liggende waarde geldt de contante waarde van de toekomstige inkomende geldstroom en de 

volatiliteit gemeten door de standaarddeviatie ervan. De uitoefenprijs van een reële optie wordt 

gevormd door de contante waarde van de investeringsuitgaven. De looptijd is overeenkomstig 

de termijn van de reële optie. Voor de rente geldt de risicovrije rentevoet. Het dividend tenslotte 

is vergelijkbaar met de netto geldstroom per periode. 

In het binominale optiemodel wordt veronderstelt dat de beslisser indifferent is ten opzichte van 

het risico. Dit houdt in, dat het verwachte rendement gelijk wordt veronderstelt aan de risico

vrije interestvoeL Bovendien wordt hierin van uitgaan dat de onderliggende waarde een 

binomiaal stochastisch proces volgt en per beschouwde toekomstige periode twee mogelijke 

waarden rondom de oorspronkelijke waarde kan aannemen (Cox, Ross and Rubinstein, 1979). 

Het belangrijkste verschil tussen het Black & Scholes model en het binominale model is dat de 

laatste uitgaat van een beperkt aantal mogelijke uitkomsten (per fase of project), terwijl het 

Black and Schales model de totale range aan mogelijke uitkomsten in de beoordeling betrekt. 

De waarde van de optie is gelijk aan de contante waarde van de verwachte toekomstige geld

stroom ervan en is als volgt in formulevorm weer te geven: 
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MPO=(l+r)-T • 2,pdmax[(GS;- UOP);O]} 
i=l 

waarbij 

MPO = waarde optie 

r = risicovrije interestvoet 

T = de resterende looptijd 

P; =de kans op netto geldstroom i 

GS; = mogelijke geldstromen i 

Van een investering van f 120 wordt met een kans van 0,4 over één jaar een netto geldstroom 

van f 150 verwacht en met een kans van 0,6 een netto geldstroom van f 60. Bij een risicovrije 

interestvoet van 5% bedraagt de optiewaarde van deze investeringsmogelijkheid f 11,43 

((0,4(150-120)+0,6(0))11,05). 

De waarde van een project over één tijdsperiode kan in het geval van het binomiale model, 

zoals in het voorbeeld, 60 of 150 bedragen, terwijl bij het Black and Scholes model elke 

uitkomst tussen 60 en 150 mogelijk is, wat doorgaans een realistischer uitgangspunt is. 

In tegenstelling tot de financiële optie is de reële optie moeilijk verhandelbaar. Bovendien heeft 

de onderneming in een concurrentiepositie vaak niet het exclusieve recht op de waarde van de 

investering of het project. Daarnaast bestaat in veel situaties grote onzekerheid over de resteren

de looptijd (tijd tot expiratie) van de reële optie. Met name dit laatste aspect heeft grote beteke

nis, aangezien de looptijd veruit dominant is in de waardebepaling van de optie. 

lngersoll en Ross ( 1992) zien een breed scala van toepassingsmogelijkheden voor optie

modellen: "In een onzekere omgeving kunnen bij bijna alle investeringsprojecten opties worden 

onderkend''. Kernna (1993) tekent hierbij aan, dat bij een toenemend aantal opties de toege

voegde waarde per optie daalt. Voor een goede benadering van de totale projectwaarde is het 

derhalve voldoende om alleen de belangrijkste opties in het model op te nemen. 

Het modelleren van complexe investeringsbeslissingen in een optiemodel, zoals het Black and 

Scholes model, vergt echter nogal wat pas- en meetwerk (zie hiervoor Figlewski, 1989). Zo is 

het in de praktijk erg lastig om de variabiliteit van de waarde van het onderliggende project te 

bepalen (Kernna, 1993). De meeste toepassingen van optiemodellen hebben tot nu toe dan ook 

plaatsgevonden in de waardering van projecten waarvan de geldstromen zijn gebaseerd op de 

prijs van natuurlijke grondstoffen. 
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3.4 Investeren in productinnovatie 

3.4.1 Innovatieprestatie 
Als succesmaat voor de prestatie die de onderneming levert op het gebied van productinnovatie 

wordt dikwijls gehanteerd, het aandeel van de omzet dat wordt ingenomen door de producten 

die in de afgelopen drie jaar op de markt zijn gebracht. Nagel en Brouwer ( 1990) stellen dat dit 

de meest geschikte prestatiemaat voor productinnovatie is, in plaats van: 

• 'overall financial performance' 

• percentage geslaagde producten in de markt 

• percentage niet-gestopte processen in ontwikkelingsfa<;e 

• groei van de totale omzet 

Ook het aantal gestarte productinnovatieprocessen en het aantal op de markt geïntroduceerde 

nieuwe producten worden in de literatuur aangehaald als indicator van de productinno

vatieprestatie. Deze gegevens bieden doorgaans weinig onderlinge vergelijkingswaarde en ge

ven een matig inzicht in de werkelijke prestaties van het productinnovatieproces. Met behulp 

van deze indicatoren wordt namelijk uitsluitend het eindresultaat van uiteenlopende technische 

en organisatorische maatregelen gemeten en wordt weinig tot geen inzicht verschaft in de effi

ciency van het productinnovatieproces en het belang van de productinnovatie (Kleinknecht, 

1987). Een andere manier om de innovatieprestatie weer te geven is uit te gaan van de door

looptijd (of voorbereidingstijd) van het productinnovatieproces. Onder de doorlooptijd wordt 

verstaan de tijd die verstrijkt tussen het genereren van het idee en de uiteindelijke introductie 

van het product op de markt. Een relatief korte doorlooptijd van productontwikkeling heeft 

voor een onderneming verschillende voordelen. Siskens (1996) geeft de volgende voordelen 

aan: 
• verhoging van de winstgevendheid. Onderzoek van McKinsey (in: Van Houten,l990) toont 

dat de winstbijdrage van een nieuw product (in ontwikkelingstijd gevoelige branches) het 

sterkst wordt beïnvloed door de doorlooptijd. Degene die als eerste een voldoende uitont

wikkeld product introduceert strijkt de hoge marges op. In figuur 3.14 is aangegeven wat 

het effect is op de relatieve inkomsten van drie concurrenten, waarvan één zes maanden later 

het product introduceerde, één die wel op tijd introduceerde met een onvoldoende uitontwik

keld product waardoor de kostprijs van het product negen procent hoger uitviel en één die 

het product op tijd introduceerde en daarvoor het ontwikkelingsbudget met vijftig procent 

moest overschrijden. 
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Figuur 3.14 Invloed van een kortere doorlooptijd (volgens McKinsey) 

• grotere flexibiliteit: de onderneming kan zich sneller aanpassen aan de trends in de markt

vraag 

• minder risico: in plaats van radicale productontwikkeling ontstaat incrementele (staps

gewijze) productontwikkeling, waaraan minder risico is verbonden 

• efficiënt gebmik van schaarse middelen: indien korte doorlooptijd gepaard gaat met minder 

ingezette capaciteit neemt de efficiency van de productontwikkeling toe 

• toename betrouwbaarheid van marktonder.wek: door een kortere doorlooptijd liggen de 

momenten van marktonderzoek en marktintroductie dichter bij elkaar waardoor de actualiteit 

van de voorspelling toeneemt 

• meer mogelijkheden om een reactieve (of volgers-) strategie te volgen door het gebruik 

maken van de ervaringen van de eerste aanbieder ('innovator'). Ten aanzien van bijvoor

beeld ontwerp en marketing kunnen de investeringen hierdoor lager zijn en daarmee het risi

co. 

3.4.2 Afweging verwachte opbrengst en risico 

Het beoordelen in welke productinnovatieprojecten investeringen of desinvesteringen (stoppen 

van het project) moeten plaatsvinden is een van de meest precaire en moeilijke beslissingen in 

het kader van management van innovatie. Net als bij alle andere investeringen dient bij inves

teringen in productinnovatie een afweging te worden gemaakt tussen de verwachte opbrengst in 

termen van rentabiliteit en risico. Hiermee wordt inzicht verkregen in de economische waarde 

die het productinnovatieproject voor de onderneming kan toevoegen. Naarmate het product

innovatieproces vordert wordt het beeld hierover als gevolg van meer, betere en gedetailleerde

re informatie duidelijker. In alle fasen van het productinnovatieproces dient daartoe deze renta

biliteit/risico afweging te worden gedaan. De verwachte invloed van investeringen in product

innovatie op omzet en rentabiliteit is als in figuur 3.15 weer te geven. 
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Figuur 3.15 Productlevenscyclus en rentabiliteit 

In figuur 3.16 is op een andere wijze de relatie tussen de potentiële opbrengst van R&D-inves

teringen afgezet tegen het daaraan verbonden risico (Roussel, e.a., 1991). Het resultaat daar

van is een inzicht in de gewenste investeringen op basis van een rentabiliteit-risico-afweging. 
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Figuur 3.16 Gewenste relatie tussen opbrengst en risico van R&D

investeringen 

Het marktaandeel, afzet, R&D-kosten en rentabiliteit van het totale vermogen variëren ook per 

categorie van productinnovatie (Gobeli en Brown, 1987). In tabel3.1 zijn per innovatiecatego

rie de voordelen voor de onderneming in termen van verkoop en winst weergegeven. 
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Tabel3.1 Voordelen van de verschillende innovatiecategorieën (Gobeli en Brown, 1987) 

~ Invloed op 

Innovatie-
Marktaandeel categorie Afzet R&D-kosten ROl 

Stapsgewijze Verliesreductie Verliesreductie Laag Middelmatig 

T echnisclle Laag Laag Hoog Laag (m.u.v. kosten-
besparend product) 

Applicatie Middelmatig Middelmatig Laag Hoog 

Radicale Hoog Hoog Hoog Middelmatig 

Kleinschmidt en Caoper (1991) constateren dat de kans op succes, gemeten naar de succesma

ten uitzicht op nieuwe producten en markten en de mate waarin winst- en verkoopdoelstellingen 

worden behaald, voor productinnovaties met een middelmatige productinnovativiteit (M) lager 

is dan voor productinnovaties uit de overige twee klassen (L en H). Deze U-vormige relatie 

tussen kans op succes en productinnovativiteit toont aan dat middelmatig innovatieve producten 

duidelijk minder succesvol zijn dan laag of hoog innovatieve producten (zie figuur 3.17). 

6 

Lage product
innovativîteît 

Invloed productinnovativiteit op succes 

MiddelmaliiJs 
productinnovatiViteit 

Hoge product
innovativiteit 

liJ 'Overall' succes 

DUitzicht op nieuwe producten 

0 Uitzicht op nieuwe markten 

11111 Behalen verkoopdoelstellingen 

0 Behalen winstdoelstellingen 

Figuur 3.17 Invloed productinnovativiteit op succes volgens Kleinschmidt en 

Cooper (1991) 

Door niet alleen naar de markt (verkoop) en de winst te kijken, maar ook naar het creëren van 

nieuwe product- en marktmogelijkheden ontstaat een ander beeld dan geschetst door Goheli en 

Brown. Middelmatig innovatieve producten vallen nu eigenlijk tussen wal en schip. Deze bie

den aan de ene kant te weinig kostenbesparing en winstgevendheid op korte termijn en aan de 

andere kant gaan er te weinig product- en marktmogelijkheden op de lange termijn van uit. 

Het confronteren van de conclusies van Kleinschmidt en Cooper met de tabel van Halman (zie 
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figuur 3.4) geeft de indruk dat de Nederlandse industrie zich voomarnelijk concentreert op pro

ductinnovaties waarmee minder succes valt te behalen. 

3.4.3 Financiering van productinnovatie 
Omdat productinnovatie vaak moeilijk te plannen en geldverslindend kan zijn, is het zinvol om 

in een vroeg stadium zo nauwkeurig mogelijke schattingen te maken van de financieringsbe

hoeften van de betreffende productinnovatie. De voor investeringen benodigde financiering 

wordt geput uit de beschikbare financiële manoeuvreerruimte. De op enig tijdstip maximaal 

beschikbare financiële manoeuvreerruimte bestaat uit de som van de volgende componenten: de 

beschikbare liquide middelen, de uit de exploitatie op korte termijn beschikbaar komende liqui

de middelen, de opbrengst uit mogelijke verkoop van vaste en/ of financiële activa, de leencapa

citeit (openbaar en onderhands) van de onderneming, de mogelijkheid eigen vermogen aan te 

trekken. 

Bij de herkomst van de financieringsmiddelen wordt onderscheid gemaakt naar interne en 

externe financiering. Onder interne financiering wordt ook de financiering door de moeder

maatschappij verstaan. De financiële manoeuvreerruimte vindt in veel gevallen de neerslag in 

een goedgekeurd budget. Voor ondernemingen is het niet altijd eenvoudig dit R&D-budget vast 

te stellen. Er worden hiervoor verschillende benaderingen gehanteerd, variërend van bedrijfs

vergelijking tot interne contractering (zie ook hoofdstuk 4). Wissema (1980) stelt dat het R&D

budget een gedetailleerder en nauwkeuriger versie van het operationele R&D-plan dient te zijn. 

Een dergelijk plan moet daarbij zijn gebaseerd op expliciet geformuleerde R&D-doelstellingen 

en bestaan uit een globale opsomming van de projecten waaraan de onderneming in de komen

de drie jaar denkt te werken. Bij de uitwerking hiervan in het R&D-budget dienen voor alle 

projecten de benodigde mankracht en kosten als functie van de tijd te worden geprognosticeerd. 

Door het R&D-budget als percentage van de omzet uit te drukken ontstaat een indicatie van de 

R&D-intensiteit, die binnen bedrijfstakken vaak wordt vergeleken. Wissema stelt zich daarmee 

op het standpunt dat het R&D-budget (en daarmee de R&D-intensiteit) via de uit te voeren pro

jecten moet voortvloeien uit de R&D-doelstellingen en niet dat, in tegenstelling tot de situatie in 

veel ondernemingen, dit als uitgangspunt wordt gehanteerd voor de vaststelling van het R&D

budget. 

Externe financiering kan onder andere bestaan uit subsidies en kredieten van banken, partici

patiemaatschappijen en aanverwante instellingen. 

Onderzoek van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf onder zestig indu

striële ondernemingen heeft aangetoond dat productinnovaties in het midden- en kleinbedrijf 

voor 56% met interne middelen worden gefinancierd (Docter en Snijders, 1990). 

Ter stimulering van onderzoek en ontwikkeling (R&D) heeft de overheid een groot aantal 

(subsidie)regelingen voor technologische innovaties in het leven geroepen. Dit instrumentarium 

kan worden onderverdeeld in (SER, 1984 ): 
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• instrumenten die direct gericht zijn op de bevordering van innovatie 

• instrumenten die direct gericht zijn op de versterking van de vermogenspositie van onderne

mingen. 

De direct op innovatie gerichte instrumenten kunnen worden gegroepeerd naar de beleids

terreinen managementondersteuning (onder andere SMO) en product- en procesvernieuwing 

(onder andere Instir, TOK en PBTS). De instrumenten die gericht zijn op versterking van de 

vermogenspositie van ondernemingen, kunnen worden onderscheiden in instrumenten die zijn 

gericht op versterking van het risicodragend vermogen (eigen vermogen en achtergestelde 

leningen, onder andere door ROM's, MIP en Stichting Industrieel Garantiefonds) en instru

menten die zijn gericht op de vergroting van de leencapaciteit van ondernemingen (onder andere 

door Kredietbeschikking Midden- en Kleinbedrijf). Hoewel deze instrumenten niet direct zijn 

gericht op innovatie, mag worden verwacht dat met name een versterking van het risicodragend 

vermogen van ondernemingen een positief effect zal hebben op innovatie (SER, 1984 ). Klein

knecht (1987) constateert echter in een onderzoek naar het gebruik van innovatiesti

muleringsregelingen dat er een positief verband bestaat tussen de R&D-inzet en de bereidheid 

tot verhoging van de R&D-inzet, als er extra financiële middelen ter beschikking komen. Daar

uit concludeert hij, dat gezien het positieve verband tussen R&D-inzet, omzetontwikkeling en 

exporten het economisch herstel op middellange termijn meer gebaat is met doelgerichte subsi

dies voor R&D-activiteiten dan met algemene lastenverlichting voor het bedrijfsleven. 

3.5 Beoordeling van productinnovatie 
Voor de beoordeling van productinnovatie zijn in de literatuur zowel kwalitatieve als kwantita

tieve methoden beschreven. Deze methoden variëren van eenvoudige checklists en tot vrij com

plexe dynamische programmeringstechnieken. Zo onderscheid Steele (1988) de volgende vier 

basismethoden met oplopende complexiteit: scoringsmethode, kostenfbaten analyse, lineaire 

programmering en dynamische programmering. Meredithen Suresh (1986) maken ook een 

onderscheid naar de aard van het besluitvormingsproces (zie ook paragraaf 3.3.2). Hoewel dit 

onderscheid door hen is aangebracht ten behoeve van investeringen in procesinnovatie, kan het 

evengoed worden betrokken op investeringen in productinnovatie. In figuur 3.18 is deze inde

ling weergegeven. 

Met betrekking tot de financiële beoordeling valt op dat deze vrijwel volledig zijn terug te leiden 

tot de financiële beoordeling van investeringen in het algemeen zoals beschreven in para

graaf 3.3.3. 
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Figuur 3.18 Classificatie beoordelingsmetboden volgens Meredithen 

Suresh (1988) 

Ook hier is slechts sprake van traditionele methoden als terugverdientijd, gemiddelde boek

houdkundige rentabiliteit, interne rentevoet en netto contante waarde. 

Hieronder volgt een korte beschrijving van enkele methoden voor de beoordeling van product

innovatie zoals die in de literatuur zijn aangetroffen (zie hiervoor onder andere Jackson, 1983; 

Krawiec, 1984; Merrifeild, 1986; Sounder en Mandakovic, 1986; Swann en O'Keefe, 1990; 

Twiss, 1992; Morris e.a., 1991). 

Checklist en profiel 

De meest eenvoudige methode voor de beoordeling van productinnovatieprojecten is waar

schijnlijk wel de checklist (ook wel een ongewogen 0-1 criteria scoringsmodel genoemd). Bij 

een checklist worden criteria opgesteld die van belang worden geacht voor het eventuele succes 

van het project. Elk potentieel project wordt subjectief beoordeeld op basis van deze criteria. De 

meest relevante aspecten die in een checklist tenminste aan de orde moeten komen, worden 

door Merrifeild ( 1986) ingedeeld in vijf categorieën. 

1. Middelen compatibiliteit; beschikt de onderneming voor het project over de benodigde tech

nische, financiële en personele middelen? 

2. Nieuwheidsgraad van het project; gaat het project gepaard met de ontwikkeling van nieuwe 

producten, nieuwe productlijnen, nieuwe technologieën, nieuwe markten, etc? 

3. Productkenmerken; wat biedt het product aan de klant in termen van unieke eigenschappen, 

kostenreductie, productiviteitsstijging, lagere prijs, etc? 

4. Marktkenmerken; hoe zal de markt er uit zien in termen van grootte, concurrentie, aantrekke

lijkheid, groeimogelijkheden, technologische ontwikkeling, etc? 

5. Projectkenmerken; hoe innovatief is het project, is het voornamelijk 'market-pull' of 
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'technology-push' gedreven, hoe groot is de technische complexiteit, etc? 

Met een checklist kunnen bepaalde zwakheden/sterkten van projecten snel worden geïdentifi

ceerd en is het relatief eenvoudig om vooral de niet-economische aspecten in de beoordeling te 

incorporeren. Bovendien is de benodigde informatie vaak beschikbaar in de organisatie (Sou

der en Mandakovitch, 1986). Daar staat tegenover dat door de eenvoud complexere problemen 

of tekortkomingen over het hoofd kunnen worden gezien, met name de wat meer complexere 

samenhang en afhankelijkheden van projecten onderling. Naast de moeilijkheid om economi

sche factoren tegen niet-economische factoren af te wegen, wordt ook de relatieve relevantie 

van de verschillende criteria in een checklist niet onderkend. 

Een profiel (ook ongewogen criteria scoringsmodel genoemd) is een grafisch weergegeven 

checklist, waarbij per criterium een niet-numerieke score (bijvoorbeeld laag, medium of hoog) 

kan worden aangegeven. Het belangrijkste voordeel van een profiel ten opzichte van de check

list is dat in een oogopslag meer projecten met elkaar kunnen worden vergeleken. De voor- en 

nadelen en de bruikbaarheid voor productinnovatie komen overeen met die van de checklist. 

Scoringsmodel 

Een scoringsmodel (ook beslissingstheoriemodel genoemd) is een checklist waarbij aan de 

gehanteerde criteria wegingsfactoren zijn verbonden. Voor een project kan op basis van de ver

schillende scores een totaal (gewogen gemiddelde) (deel-)score worden vastgesteld (zie figuur 

3.19). 

• Criteria Project- Wegings- Criteria-
score* factor score 

: Marktgeschikheid 4 8 32 
Winstgevendheid 6 10 60 
Kans op succes 3 6 18 
Doorlooptijd 2 2 

Projectscore = 112 
*Uitstekend =10, Slecht= 1 

Figuur 3.19 Deelscore voor een fictief project 

Deze score stelt de besluitvormers in staat om projecten op een objectievere basis onderling te 

vergelijken. Voor het scoringsmodel kunnen dezelfde criteria worden gehanteerd als bij de 

checklist. Het scoringsmodel tracht de voor- en nadelen van het project enigszins te kwantifice

ren, terwijl de checklist slechts een volledige kwalitatieve analyse toestaat. Deze verdere preci

sering vereist echter ook meer informatie. 
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In formulevorm weergeven ziet een scoringsmodel er als volgt uit (Souder en Mandakovic, 

1986): 

waarbij T; de 'overall' score van project i, Wj de wegingsfactor vanbeoordelingscriteriumjen 

S;j de deelscore van project i op criterium j is. 

Naast voordelen die gelden voor een checklist en profiellevert het scoremodel één enkele pres

tatiemaat (=score) voor een project, wat onderling vergelijken van projecten vergemakkelijkt. 

Ook kan een scoringsmodel relatief eenvoudig aan veranderende omstandigheden (door wijzi

ging van de wegingsfactoren) worden aangepast. Belangrijke nadelen van een scoringsmodel 

zijn dat het model dimensieloos is, wat inhoudt dat alleen vergelijkingen op basis van rangorde 

mogelijk zijn en dat het is gebaseerd op vrij moeilijk vast te stellen (subjectieve) wegings

factoren (Jackson, 1983). Deze wegingsfactoren worden enigszins geobjectiveerd in het 

'analytica! hierarchy process' model ofwel AHP. In dit aangepaste scoringsmodel worden 

naast een onderlinge vergelijking van de wegingsfactoren binnen een project ook de afzonde

rlijke scores op de criteria tussen twee of meer projecten vergeleken. De bedoeling hiervan is 

meer zekerheid over de wegingsfactoren en de afzonderlijke scores op de criteria te krijgen. 

Economische indices 

Bij economische indices worden diverse criteria die voorkomen in een checklist of scoremodel 

op een of andere manier met elkaar gecombineerd. In formulevorm worden economische indi

ces als volgt weergegeven (Souder en Mandakovitch, 1986): 

waarbij Pi staat voor de kans op succes van project i, Mi voor de economische opbrengsten en 

Ci voor de relevante kosten. In deze modellen kunnen ook niet-economische factoren worden 

meegenomen, door deze te kwantificeren. Afhankelijkheden tussen projecten onderling kunnen 

eveneens op deze wijze worden verwerkt. 

Waardebijdrage 

Een waardebijdrage-analyse is een twee fasen model waarmee kan worden nagegaan in welke 

mate een project bijdraagt aan het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen, met inachtne

ming van de daaraan verbonden kosten (figuur 3.20). Deze modellen hebben een zeer kwalita

tieve inslag en zijn vooral bruikbaar om inzicht te krijgen in de factoren die bij de besluitvor

ming een grote rol spelen (Jackson, 1983). 
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Waarde-analyse 

Pilot project Waarde/Kosten 

---...,.Stop 

Figuur 3.20 Waardebijdrage-analyse 

Voordat naar een volgende fase wordt overgegaan, wordt eerst een afweging gemaakt tussen 

de waarde en de kosten van de voorgaande fase van het project. Deze gefaseerde benadering 

helpt het neerwaartse risico te beperken. Een waarde-analyse levert inzicht om eenmalige inves

teringsbeslissingen met verstrekkende negatieve gevolgen te voorkomen. Verder worden hierin 

de projectkosten en -voordelen duidelijk gescheiden. 

Strategische beslissingsanalyse 

Strategische beslissingsanalyse (SDA; strategie decision analysis) is een methode waarmee 

beslissingen over het al dan niet starten van één bepaald project of het beheer van een porte

feuille van projecten kan worden ondersteund (Geurts en Weggeman, 1992). Met deze metho

de wordt getracht te achterhalen hoe hoog de kans is dat in het geval van één project een ge

wenst commercieel resultaat wordt gehaald en in het geval van een projectenportefeuille of er 

een acceptabele kans van slagen bestaat om tot een voldoende financieel resultaat te komen. 

De SDA-methode bestaat uit vier stappen die als groepsproces door betrokken experts en 

beslissers doorlopen moeten worden: 

I . ontwikkelen van een beslissingskader 

2. analyseren van een beslissingsprobleem 

3 . evalueren van kansen 

4. beoordelen. 

In figuur 3.21 zijn deze stappen weergegeven 
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Het ontwikkelen van een beslissingskader geschiedt op basis van een inventarisatie van realisti

sche opties, keuzecriteria en informatie over invloedsfactoren. Bij het analyseren van het 

beslissingsprobleem wordt met behulp van modelbouw, waarmee simulaties kunnen plaatsvin

den, getracht het ontwikkelde beslissingskader zoveel mogelijk te kwantificeren, en worden de 

samenhangen tussen de verschillende onzekerheden en beslissingen onderling en met het 

beoogde resultaat formeel vastgelegd. Figuur 3.22 toont hoe alle mogelijke toekomstige ont

wikkelingen van de verschillende strategieën onder verschillende onzekere situaties kunnen 

worden gesimuleerd. 
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Het kwantitatieve beslissingscriterium dat het succes of falen van een strategie aangeeft is de 

netto contante waarde. 

Portefeuillemodel 

De methoden die tot nu zijn beschreven, zijn voomarnelijk gericht op het aanbrengen van een 

prioriteitsvolgorde in het aanbod van mogelijke productinnovatie. Per beoordeling is daarbij 

slechts sprake van één productinnovatieproject Een onderneming zal veelal meer dan één pro

ject onder handen hebben, afhankelijk van de gevoerde productmix en de levenscyclus van de 

producten daarin. Bij het selecteren van productinnovatieprojecten spelen in dergelijke gevallen 

zowel rentabiliteit en risico van de afzonderlijke projecten als rentabiliteit en risico van het 

samenstel (portefeuille) van projecten een belangrijke rol. Indien de portefeuille relatiefklein is 

of al diverse hoog risico projecten bevat, kan het de voorkeur verdienen om een ander hoog 

risico maar veelbelovend project uit de portefeuille te weren. In de portefeuille dient een goede 

balans te bestaan tussen korte en lange termijn projecten, grotere en kleinere projecten en tussen 

hoog en laag risico projecten. Afhankelijk van het maximaal aanvaardbare risico zal worden 

geprobeerd een portefeuille met een zo hoog mogelijke verwachte rentabiliteit samen te stellen. 

Optiemodel 

In paragraaf 3.3.5 is aangegeven dat de optietheorie toepasbaar is bij het selecteren van inves

teringsmogelijkheden door een onderneming. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen 

strategische opties en operationele flexibiliteit of operationele opties (stop- en uitstelopties). Een 

productinnovatieproject is vaak de eerste investering in een reeks van mogelijke vervolginve

steringen. Hierdoor kunnen aan een dergelijk project waardevolle opties verbonden zijn. Daar

naast wordt bij een productinnovatieproject een investeringsbeslissingen genomen op een 

moment dat de netto geldstroom ervan nog erg onzeker is. Indien geen rekening wordt gehou

den dat een project kan wordt gestopt bij tegenvallende ontwikkelingen, waardoor verliezen 

beperkt of voorkomen kunnen worden, zal de neiging ontstaan aan het project een erg hoog 

risico te verbinden. Daarnaast is het niet altijd noodzakelijk direct te investeren in een product

innovatieproject, maar kan het project ook worden uitgesteld. Bij de toepassing van reële opties 

op investeringen in productinnovatie worden aldus mogelijkheden geboden om type-I fouten 

respectievelijk type-II fouten in de beoordeling te voorkomen door rekening te houden met de 

aanwezigheid van de genoemde opties. 

Strategische of groei-opties, verbonden aan productinnovatieprojecten, zijn te beschouwen als 

call opties op vervolginvesteringen. Deze kunnen echter alleen waarde aan een productinnova

tieproject toevoegen indien het onmogelijk is de vervolgprojecten te starten zonder dat het pro

ductinnovatieproject zelf wordt uitgevoerd. Daarnaast is het noodzakelijk dat de keuze om in 

een vervolgproject te investeren niet is beperkt (bijvoorbeeld door al aangegane verplichtingen), 
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omdat anders geen sprake is van een optie. De totale waarde van een productinnovatieproject 

bestaat bij aanwezigheid van strategische opties uit de onderliggende waarde van het project 

vermeerderd met de waarde van de gezamenlijke opties. De onderliggende waarde is gelijk aan 

de contante waarde van de verwachte netto geldstroom na de marktintroductie. Bij investerings

projecten met waardevolle opties kan de waarde van de opties de intrinsieke waarde zelfs vele 

malen overtreffen (Lint, 1992). Als de waarde van de opties groot genoeg is, kan zelfs een 

investering in een project met een negatieve netto contante waarde gerechtvaardigd zijn. 

Stopopties zijn te beschouwen als put opties op een productinnovatieproject. Indien de moge

lijkheid bestaat een project bij tegenvallende resultaten te stoppen, heeft het project meer waarde 

dan wanneer een dergelijke put optie niet aanwezig zou zijn. Een stopoptie voegt, net als een 

strategische optie, waarde toe aan een productinnovatieproject De keuze tot stoppen dient, 

gedurende het productinnovatieproces, wel volledig open te staan. De totale waarde van een 

productinnovatieproject met stopopties is de som van de netto contante waarde en de waarde 

van de put optie. 

Bij mogelijkheden om de investering in een productinnovatieproject uit te stellen is vergelijk

baar met een call optie op het project. Bij een uitstelmogelijkheid kan een eventuele foutieve 

beslissing worden voorkomen door gebruik te maken van informatie die in de loop van de tijd 

voor de onderneming te beschikking komt. De strategie van de onderneming speelt hierbij een 

belangrijke rol. De neiging tot uitstel is daarbij afhankelijk van of de onderneming een 'first-to

market', een 'follow de leader' of een 'me-too' strategie volgt. Aan het uitstellen van een pro

ductinnovatieproject kunnen ook nadelige gevolgen zijn verbonden. De netto geldstroom kan 

lager zijn dan bij direct investeren en de investeringsgeldstroom kan door uitstel hoger uitval

len. In tegenstelling tot de strategische en stopopties voegen de uitstelopties geen waarde toe 

aan het productinnovatieproject. De vraag die hierbij speelt is alleen wanneer de uitsteloptie 

door het plegen van de investering het beste kan worden uitgeoefend. Uitstel van de investering 

is alleen financieel aantrekkelijk indien de waarde van de uitstel optie, verminderd met eventuele 

kosten (bijvoorbeeld het verlengen van licenties) groter is dan de netto contante waarde van het 

project zelf of in het geval van een negatieve netto contante waarde groter is dan nuL 

Hieronder volgt een voorbeeld van een productinnovatieproject waaraan naast strategische op

ties ook een stopoptie is verbonden5
• De bedragen zijn in duizenden guldens. 

Aan een te ondernemen productinnovatieproject zijn drie mogelijkheden voor vervolgprojecten 

aangegeven: 

• het leveren van perifere apparatuur ten behoeve van het nieuwe product (periferie-optie) 

• de mogelijkheid om uit te breiden naar een andere markt (nieuwe marktoptie) 

5 
Dit voorbeeld is ontleend aan ten behoeve van dit onderzoek verricht afstudeeronderzoek van Hermans (1992). 
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• de mogelijkheid om buitenlandse markten te betreden (internationalisatie-optie) 

De investeringsgeldstroom bedraagt f 865, waarvan f 815 in apparatuur. De netto geldstroom 

voor de komende vijf jaren is respectievelijk -f 821, -f 899, f 286, f 838, f 1.493 en 

f 2.205. Uitgaande van een disconteringsvoet van 16% is de netto contante waarde van het 

productinnovatieproject berekend op f 21. 

De periferie-optie heeft een resterende looptijd van één jaar, hetgeen inhoudt dat over één jaar 

besloten moet worden of de optie wordt uitgeoefend. De uitoefenprijs (UOP) bestaat uit de 

som van de investeringsoitgaven voor licenties, opzetten verkoopapparaat en het aanleggen van 

een beginvoorraad, en bedraagt f 70. De contante waarde van de netto geldstroom is berekend 

op f 509. Er wordt uitgegaan van een risicovrije interestvoet van 8%. De standaarddeviatie (cr) 

bedraagt 20% en is bepaald op basis van interviews, waarbij de onzekerheid gekwalificeerd 

moest worden in normaal, hoog of zeer hoog. Aan deze kwalificaties zijn respectievelijk een 

standaarddeviatie van 20%, 30% en 40% toegekend. 

Gebruikmakend van de Black & Scholes formule zijn d1 en dz als volgt te berekenen: 

ln(509)+(0,3• 9,04)•1 
d = 70 2 

I 0,2..Jl 

=9,95 

d2 =9,95-0,2..Jl 

9,75 

MPO = 509 • N(9, 95) 2, 718--o.os·t • 70 • N(9, 75) 

= 509. 1 0, 923 • 70 • 1 

=444 

Zonder verdere toelichting zijn de waarden voor de andere opties berekend op f 781 

(marktoptie) en f 792. Aangezien de drie opties onafhankelijk van elkaar kunnen worden 

uitgeoefend, is het geoorloofd alle waarden bij elkaar op te tellen. Het totaal aan strategische 

optiewaarden bedraagt f 2.017. Dit is aanzienlijk meer dan de netto contante waarde berekend 

voor het productinnovatieproject zelf (f 21) 

De mogelijkheid om met het project te stoppen zal worden benut indien mocht blijken dat de 

resultaten van het project tegenvallen. De beslissing om te stoppen dient over een jaar te wor

den genomen. De resterende looptijd is derhalve één jaar. Hierbij heeft meegespeeld dat de 

waarde van de apparatuur na meer dan één jaar geen restwaarde meer heeft en dat na een jaar al 

langdurige contracten zijn afgesloten die slechts tegen hoge uitgaven ongedaan kunnen worden 

gemaakt. De contante waarde van de netto geldstroom bedraagt f 1.593. De restwaarde van de 

apparatuur wordt geschat op 25% van de aanschafwaarde. De uitoefenprijs is derhalve 
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0,25•815 = f 204. Op basis van deze gegevens is de waarde van de optie f 06
• Aangezien de 

uitoefenprijs (f 204) ver beneden de onderliggende waarde (f 1.593) ligt, is deze optie als 

waardeloos te beschouwen. Indien ook de strategische opties hierbij worden betrokken is het 

verschil nog groter. De kans dat deze optie waarde zou kunnen toevoegen aan het productinno

vatieproject is verwaarloosbaar klein. 

3.6 Conclusies 
Het doel van deze literatuurverkenning was om na te gaan hoe in de literatuur enerzijds tegen de 

investerings- en innovatieproblematiek wordt aangekeken en anderzijds te bezien hoe invester

ingen in het algemeen en in productinnovatie in het bijzonder worden beoordeeld. Ten aanzien 

van de algemene investeringsproblematiek kan worden vastgesteld dat in de literatuur hierover 

veel informatie beschikbaar is. Hierbij is ook sprake van een grote mate van diversiteit. Ten 

behoeve van de financiële beoordeling van investeringen zijn 'discounted cash flow' methoden 

zoals netto contante waarde en interne rentevoet algemeen als superieur aanvaard boven andere 

methoden. Veel discussie speelt zich daarbij af over de te hanteren disconteringsvoet. Kwesties 

als de consequenties van de koppeling tussen de kapitaalstructuur (investering) en vermogens

structuur (financiering) van de onderneming voor de vermogenskostenvoet en incorporatie van 

risico en soms inflatie spelen hierbij een belangrijke rol. Ook het voor beleggingsobjecten ont

wikkelde 'Capital Asset Pricing Model' (CAPM) wordt hiervoor ingezet. Daarnaast is in de 

literatuur een toenemende belangstelling voor reële opties te onderkennen. Beschrijvingen van 

concrete toepassingen in ondernemingen zijn echter nog sporadisch. Het geheel hiervan beperkt 

zich nog voornamelijk tot theoretische exercities. 

Met betrekking tot de innovatieproblematiek is veelliteratuur voorhanden. Echter, voor een 

zuiver financiële benadering blijkt relatief weinig belangstelling, gezien het beperkte aantal pu

blicaties dat hierover is te vinden. Het vermoeden van onderbelichting van het financiële aspect 

bij de beoordeling van innovatie wordt in elk geval vanuit de literatuur bevestigd. Voorzover de 

financiële benadering wordt belicht zijn ook hier DCF-methoden voor het financieel beoordelen 

van (product-)innovatie dominant. Daarbij wordt ons inziens te weinig rekening gehouden met 

het onderscheid dat is aan te brengen tussen investeringen in het algemeen en investeringen in 

productinnovatie. Uit de voorgaande beschrijving van de literatuur kan worden gesteld, dat de 

financiële beoordeling van investeringen in het algemeen niet zonder meer toepasbaar is op 

investeringen in productinnovatie. Daarvoor zijn verschillende argumenten aan te voeren. 

1 . Als gevolg van grote onzekerheden op technisch, commercieel en financieel gebied gaat pro

ductinnovatie gepaard met een relatief hoog risico. 

2. Er treden meer, over de tijd verspreide, uitgaande geldstromen op (non-conventioneel geld

stroompatroon). Deze geldstromen zijn sterk cumulatief. De verschillende fasen van het pro-

• De berekende waarde voor een cal! optie is f 1.405. Een stopoptie is echter een put optie. Met behulp van de put-call 
pari1y (waarde put= waarde eall +contante waarde UOP- netto geldstroom). 
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duetinnovatieproces gaan gepaard met in de tijd toenemende uitgaande geldstromen. Deze 

uitgaven worden dan ook doorgaans als aanvangsinvesteringen aangeduid. De ingaande 

geldstroom komt pas op gang bij het begin van de productlevenscyclus ofwel marktintro

ductie. 

3. Er wordt een veelheid aan activiteiten uitgevoerd, waartussen meer beslismomenten ('go/no 

go' beslissingen) zijn te onderkennen. 

4. Er is sprake van een hogere mate van flexibiliteit. Gedurende de uitvoering van een product

innovatieproject bestaat de mogelijkheid om de informatie die allengs beschikbaar komt mee 

te nemen in de beoordeling( en) van de volgende fase(n). Hierdoor bezitten productinnova

ties de nodige flexibiliteit om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen en bijvoorbeeld het 

project in een andere richting om te buigen, verdere investeringen nog even uit te stellen of 

om het gehele project zelfs voortijdig te beëindigen (desinvesteren). Deze operationele flexi

biliteit stelt de onderneming in staat om vooral het neerwaartse risico van productinnovatie te 

beperken. Doordat al in een vroeg stadium bepaalde ontwikkelingsrichtingen moeten wor

den ingeslagen, neemt de flexibiliteit om veranderingen in de uitvoering aan te brengen 

geleidelijk af. 

5. Productinnovaties vertoont doorgaans veel relaties (afhankelijkheden) met andere (product

innovatie-)projecten. Niet alleen kunnen deze gelijktijdig op elkaar van invloed zijn, maar 

bieden vaak ook nieuwe kansen en mogelijkheden voor toekomstige projecten. De meeste 

strategische opties blijken vooral rond de concept- en ontwikkelingsfase te kunnen worden 

onderkend (Mitchell en Hamilton, 1988). 

6. Productinnovatie heeft over een relatief langere tijd invloed op de financiële resultaten van de 

onderneming. De eerste fasen van een productinnovatieproject worden gekenmerkt door 

uitgaande geldstromen. Inkomende geldstromen kunnen pas worden verwacht na de laatste 

fase van het productinnovatieproces. Van een bijdrage aan het resultaat van de onderneming 

kan echter pas worden gesproken indien met het nieuwe product een rentabiliteit kan worden 

behaald die hoger ligt dan de vermogenskostenvoet van de onderneming. 

Ten behoeve van de financiële beoordeling van productinnovatie is voor een rationele besluit

vorming het hanteren van financiële criteria en eisen essentieel. Het gebruik van beoordelings

metboden dwingt tot het verwoorden van relevante criteria en eisen die aan dergelijke investe

ringen kunnen worden gesteld, hetgeen de communicatieve mogelijkheden binnen het besluit

vormingsproces vergroot. 

De literatuurstudie toont ook aan dat: 

• het financieel waarderen van investeringen in productinnovatie een hoge actualiteitswaarde 

heeft 

• er nog nauwelijks adequate financiële beoordelingsmetboden speciaal voor investeringen in 

82 



Literatuurverkenning 

productinnovatie zijn ontwikkeld. 
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Hoofdstuk 4 Beoordeling van investeringen in productinnovatie: 
verkenning en analyse van de praktijk 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt beschreven en geanalyseerd hoe ondernemingen uit de genomen steek

proef omgaan met investeringen in R&D en innovatie in het algemeen, alsook productinnovatie 

in het bijzonder. Het doel is inzicht te verwerven in de eerder geformuleerde vraag: Op welke 

wijze beoordelen ondernemingen investeringen in productinnovatie in welke fase(n), op welke 

wijze, met welke metlwde(n) en welke problemen worden daarbij ondervonden? 

Antwoorden op deze vraag leiden tot de variabelen die in belangrijke mate de relaties bepalen 

tussen de concepten organisatie, investering in productinnovatie en omgeving enerzijds en 

financiële beoordeling anderzijds (zie ook Van Beek en Elfring, 1996). 

In paragraaf 4.2 is de structuur van de steekproef uitgewerkt door middel van een karak

terisering van de ondernemingen en het profiel van de informanten aan de hand van de kenmer

ken: branche, ondernemingsgrootte (naar werknemersaantal en omzet), beursnotering, zelf

standigheid, exportaandeel en functie van de informant. Het uit de interviews verkregen empi

risch materiaal is in paragraaf 4.3 weergegeven en nader geanalyseerd. De conclusies die hier

uit kunnen worden getrokken en de consequenties hiervan voor het vervolg van het onderzoek 

zijn in paragraaf 4.4 beschreven. 

4.2 Structuur van de steekproef 
Branche en ondememingsgrootte 

In tabel 4.1 zijn de vijftig ondernemingen uit de steekproef in een kruistabel ingedeeld naar 

branchecode en werknemersaantal. De branchecode-indeling is gebaseerd op deSBI-codering 

en het werknemersaantal is weergegeven naar grootteklasse. Voor de gehanteerde indeling naar 

branches wordt verwezen naar bijlage 4. 

In de tabel is op basis van de gehanteerde indeling één grote cluster te onderscheiden. Dit clus

ter is de groep van ondernemingen uit de metaalverwerkende industrie (branchecode 2, regio 

Eindhoven). Deze ondernemingen zijn in alle grootteklassen vertegenwoordigd. Alle overige 

ondernemingen zijn geselecteerd uit het Jaarboek van Nederlandse Ondernemingen (1990/-

1991 ). 

Het gemiddeld aantal werknemers van de ondernemingen uit de steekproef bedraagt 12.917 

met een minimum van 12 en een maximum van 287.600 werknemers. 
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Tabel 4.1 Structuur steekproef naar branche en werknemersaantal 

Branche· ~IJI,Ierknemersaantal --~---1 
code !>99 1()()..199 _20Q:499 SQQ~ ~ 10000 . Totaal Perc~ 

1 2 1 3 6 

2 6 6 4 7 2 25 00 

3 1 1 2 4 8 

4 1 1 2 4 

5 1 1 2 4 

8 1 1 2 

9 1 1 1 2 5 10 

10 1 2 3 6 

11 1 1 2 

12 2 2 4 

21 1 1 2 

28 1 1 2 

8 7 11 15 9 00 

v•vvn~>l' 16 14 22 3) 18 I 100 

De ondernemingsgrootte is zowel naar werknemersaantal (zie tabel4.1) als naar omzet geme

ten, zoals weergegeven in tabel4.2. De gemiddelde omzet van alle ondernemingen bedraagt zes 

miljard gulden met een minimum van vijf miljoen en een maximurn van 193 miljard. 

Tabel 4.2 Omzet in khassen (n=50) 

Omzet in miljoenen guldens 
!>49 
50·99 
100-999 
1000·10000 
~10000 

Percentage 
32 
8 

32 
20 
8 

100 

Van de vijftig ondernemingen is 54% genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs en 34% van 

de ondernemingen (waarvan drie beursgenoteerd) behoort als dochteronderneming tot een gro

ter concern7
• De mate van zelfstandigheid is van belang voor de vraag of deze dochteronderne

mingen enerzijds voor eigen rekening en risico investeringen in productinnovatie plegen en 

anderzijds gehouden zijn aan procedures/regels opgelegd door de moedermaatschappij. 

Exportaandeel en industriële markt 

In hoeverre de ondernemingen op de internationale en! of industriële (toeleverings-) markt actief 

zijn, is in beschouwing genomen door na te gaan of er verbanden bestaan tussen één van deze 

aspecten en de financiële beoordeling die binnen de onderneming wordt toegepast. Het is denk

baar dat exporterende ondernemingen bij de financiële beoordeling in grotere mate rekening 
7 

Zie bijlage 5, tabel B5. 1. 
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houden met effecten als inflatie en wisselkoersrisico. 

Bij 59% van de ondernemingen bedraagt het exportaandeel in de omzet meer dan 50%, terwijl 

IO% van de ondernemingen in het geheel niet exporteert8
• Het aandeel van de omzet dat op de 

industriële markt wordt behaald is bij 86% van de ondernemingen groter dan 75%. Hiervan 

behaalt 74% van de ondernemingen de omzet volledig op de industriële markt. Bij een nadere 

analyse van de gegevens blijkt dat ruim 34% van de ondernemingen alleen aan de industriële 

markt levert èn meer dan 75% van de omzet exporteert. 

Profiel infonnanten 

Met het oog op het onderwerp van het onderzoek is zoveel mogelijk getracht die functiona

rissen als informant bij het onderzoek te betrekken die binnen de onderneming op strategisch 

niveau hetrokken zijn of zijn geweest bij beslissingen over investeren in productinnovatie. In 

tabel 4.3 zijn de verschillende functies van de informanten weergegeven. 

Tabel 4.3 Functie informanten (n=50) 

Functie informant 
· Algemeen directeur 
· Financieel directeur 
· Concern controllerltreasurer 
Hoofd Research & Development 

· Hoofd Corporale plannin!}'lnvestment 
· Overige functies 

Onder 'overige functies' zijn genoemd: 
·Logistiek manager (1x) 
·Bedrijfsleider (1x) 
· Organisatie adviseur ( 1 x) 
· Afdelingsmanager (1x) 

Resumerend is van de ondernemingen: 

• ruim de helft (54%) aan de effectenbeurs genoteerd 

• circa éénderde (34%) onderdeel van een concern 

• de helft (50%) afkomstig uit de metaalverwerkende industrie 

Percentage 
42 
22 
14 
10 
4 
8 

100 

• ruim de helft ( 60%) voor meer dan de helft van de omzet afhankelijk van de export 

• circa driekwart (74%) uitsluitend op de industriële markt actief. 

4.3 Analyse van het empirisch materiaal 
Deze analyse behandelt de verwerking van de informatie verkregen uit de interviews. De hier

voor gehanteerde vragenlijst is tot stand gekomen op basis van gesprekken met deskundigen en 

literatuuronderzoek op het onderhavige gebied (zie hiervoor bijlage 2). Deze vragenlijst, met in 

totaal 55 vragen, is ingedeeld naar vijf categorieën: algemeen (6), Research & Development 

8 Opgemerkt moet worden dat één onderneming niet in staat bleek het exportaandeel te kwantificeren. 
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(R&D) (6), innovatie (6), productinnovatie (15) en financiële aspecten van R&D en product

innovatie (22). In deze volgorde is de onderstaande inventarisatie en analyse weergegeven. 

4.3.1 Algemeen 
Investeren in het ontwikkelen van nieuwe producten beïnvloedt het financiële resultaat van een 

onderneming voor lange tijd. Beslissingen met betrekking tot dergelijke investeringen dienen te 

worden begeleid door een evaluatie van de gevolgen hiervan op het financiële resultaat. Welke 

financiële resultaten de ondernemingen uit het onderzoek trachten te realiseren is onderzocht 

door naar de financiële doelstellingen die de ondernemingen nastreven te vragen. Het meren

deel van de ondernemingen (92%) streeft naar een zo hoog mogelijke winstgevendheid9
• Hier

bij hanteert 56% de doelstelling 'maximale rentabiliteit van eigen of totaal vermogen' en 36% 

de doelstelling 'maximale winst per aandeel'. Het bewaken of bereiken van een gezonde solva

biliteitspositie wordt door 20% van de ondernemingen gehanteerd. De in de financierings

theorie vaak gehanteerde doelstelling 'maximaliseren van de waarde van de onderneming' 

scoort relatief laag. Slechts één onderneming geeft deze mogelijkheid als doelstelling aan. Een 

verklaring hiervoor kan zijn dat de ondernemingen deze doelstelling als te normatief beschou

wen en deze in de praktijk niet als zodanig formuleren en nastreven. De nadruk die de onderne

mingen leggen op de winstgevendheidsdoelstellingen kan er op duiden dat de financiële 

besluitvorming binnen deze ondernemingen sterk zal zijn beïnvloed door deze op de korte ter

mijn georiënteerde doelstellingen. Hiertegenover kunnen de doelstellingen worden geplaatstdie 

uitgaan van het lange termijn gerichte 'waarde-concept' (zoals het maximaliseren van de waarde 

van de onderneming). De gegevens geven bovendien aan, dat de financiële besluitvorming bin

nen deze ondernemingen sterk boekhoudkundig is georiënteerd. De drie meest frequent 

genoemde doelstellingen stoelen namelijk alle op het principe waarbij wordt gestreefd naar 

optimalisatie van financiële kengetallen. Schijnbaar wordt weinig belang gehecht aan de invloed 

van beslissingen op de waarde van de onderneming. In de financieringstheorie wordt groot 

belang gehecht aan de economische waarde, die is gebaseerd op de verwachte geldstromen, 

gedisconteerd tegen de voor de onderneming geldende vermogenskostenvoet Dat de leiding 

van de onderneming meer denkt in (boekhoudkundige) kengetallen kan duiden op een kloof 

tussen theorie en praktijk. 

Bij nadere analyse van de gegevens blijkt dat het merendeel van de ondernemingen maar één 

financiële doelstelling hanteert10
• Slechts 32% van de ondernemingen noemt twee of meer 

financiële doelstellingen. Verder blijkt dat het merendeel van de elf andere doelstellingen als 

aanvullende doelstelling wordt gehanteerd. Slechts 8% hanteert uitsluitend en alleen een andere 

doelstelling (een bepaalde winstmarge (2x), groei van de winst per aandeel en opgelegde doel

stelling van moedermaatschappij). 

• Zie bijlage 5, tabel B5 .2. 
10 

Zie bijlage 5, tabel B5.3. 
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4.3.2 Research & Development (R&D) 
Alle betrokken ondernemingen voeren R&D-activiteiten uit, waarvan 88% in een eigen R&D

afdeling. Als input van het innovatieproces wordt uitgegaan van de R&D-inzet. Deze kan op 

verschillende wijzen worden weergegeven: het aantal mensjaren R&D, hoeveelheid geldmidde

len besteed aan R&D en de R&D-intensiteit. 

R&D-inzet 

Aangezien een absolute R&D-inzet (bijvoorbeeld aantal mensjaren R&D) weinig onderlinge 

vergelijkingswaarde biedt voor ondernemingen van verschillende grootte, is de R&D-intensiteit 

(relatieve R&D-inzet) van de onderneming bepaald. Daartoe is de R&D-inzet afgezet tegen de 

grootte van de onderneming. Ten behoeve van de volledigheid en de nauwkeurigheid zijn twee 

verschillende indicatoren voor de R&D-intensiteit gehanteerd. De meest eenvoudige en ook de 

meest betrouwbare indicator voor de R&D-intensiteit is het aantal mensjaren R&D als percenta

ge van het gehele personeelsbestand van de onderneming (indicator 1). De andere indicator is 

het percentage van de omzet dat aan R&D wordt besteed (indicator 2). Deze tweede indicator is 

ten opzichte van de eerste indicator weliswaar een stuk nauwkeuriger, maar is voor de onder

nemingen moeilijker te kwantificeren. Het verband tussen de ondememingsgrootte en de R&D

intensiteit, naar beide indicatoren gemeten, is weergeven in figuur 4.1. 

I R&D-intensiteît I 
12 

10 

8 

6 

4 

2 

O ,;99 1 00·199 200-499 500-9999 ;>10000 Gemiddeld 

<;49 50-99 1()(}-999 1000-9999 ;>10000 

11!1 O.b.v. werknemersaantal 

0 O.b.v. omzet 

Figuur 4 .I R&D-intensiteit naar werknemersaantal (n=45) en omzetgrootte (n=48) 

Gezien de beperkte steekproefomvang is het niet goed mogelijk het verband tussen de R&D

intensiteit en de ondememingsgrootte statistisch betrouwbaar te analyseren. Tentatief kan echter 

uit de gegevens worden opgemaakt dat zowel kleine(:> 99 werknemers) als heel grote ondeme-
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mingen (2:: 10.000 werknemers) een duidelijk gemiddeld hogere R&D-intensiteit laten zien dan 

de overige ondernemingen. Dit beeld wordt versterkt als ook de gegevens op basis van omzet

grootte in beschouwing worden genomen. Wederom blijken zowel kleine (omzet::; 49 mln) als 

grote (omzet;;:: 10 mrd) ondernemingen over een aanzienlijk hogere R&D-intensiteit te beschik

ken dan de overige ondernemingen. Wordt uitsluitend naar indicator 1 als maat voor de R&D

intensiteit gekeken, dan blijkt dat de R&D-intensiteit van de laagste en de hoogste klasse zelfs 

ver boven het gemiddelde uitkomf'. Doordat vier keer eenzelfde soort verband is geconsta

teerd, lijkt er dus een sterk curve-lineair verband te bestaan tussen de R&D-intensiteit en de 

ondernemingsgrootte. 

Onderzoek op het gebied van R&D heeft aangetoond dat grote ondernemingen niet alleen abso

luut maar ook relatief meer aan R&D besteden (gemeten in mensjaren) (Kleinknecht, 1987). 

Grote ondernemingen blijken volgens deze onderzoeken derhalve een hogere R&D-intensiteit te 

bezitten. Kleinknecht constateert bovendien dat niet alleen grote maar ook kleine onderne

mingen (minder dan vijftig werknemers) een hogere R&D-intensiteit laten zien. Deze constate

ring gaat volgens Kleinknecht echter alleen op als in de steekproef uitsluitend ondernemingen 

worden opgenomen die daadwerkelijk R&D- activiteiten uitvoeren, hetgeen in dit onderzoek 

het geval is. Hij constateert als het ware een U-vormig verband tussen ondernemingsgrootte en 

R&D-intensiteit, waarbij de rechterpoot van de "U" hoger ligt dan de linkerpoot Ook blijkt dat 

het, vooral voor ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (::; 99 werknemers), niet 

gemakkelijk is een schatting van de door hen gerealiseerde R&D-inzet te maken. Eén van de 

oorzaken hiervan is dat het voor deze ondernemingen doorgaans lastig is, vooral indien geen 

aparte R&D-afdeling wordt onderscheiden, om de R&D-activiteiten van de andere bedrijfsac

tiviteiten te scheiden en te onderscheiden. 

Om inzicht in de hoogte van de bestedingen aan een activiteit als R&D te verkrijgen, is een heel 

andere structurering en verwerking van de gegevens vereist dan alleen het ingezette aantal 

mensjaren. Bovendien is bij het toerekenen van bestede geldmiddelen aan activiteiten als R&D 

hiervoor het gebruik van activiteit-georiënteerde accounting methoden noodzakelijk. 

Resumerend en zonder algemeen geldende uitspraken te doen, lijken de gegevens de bevindin

gen van Kleinknecht te bevestigen. Zowel gemeten naar omzet als naar werknemersaantallaten 

zowel de ondernemingen in de laagste als de hoogste klassen een aanzienlijk hogere R&D

intensiteit zien dan de overige ondernemingen. De ondernemingen uit de laagste klasse laten 

echter een hogere R&D-intensiteit zien dan de ondernemingen uit de hoogste klasse. 

11 Zie voor tabellen bijlage B5.4 en B5.5. 
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Verdeling R&D-inzet 

Verder is onderzocht in hoeverre bij R&D in arbeid dan wel in kapitaalgoederen wordt geïnves

teerd12. Dit is gemeten op een vijfpunts schaal. Hierbij komt een score van 1 overeen met een 

relatieve investering van 80% tot 100% in arbeid en 0% tot 20% in kapitaalgoederen. Bij een 

score van 5 geldt het tegenovergestelde. De gemiddelde score bedraagt 2,0. Dit houdt in dat de 

ondernemingen van hun R&D-inzet gemiddeld 60% tot 80% in arbeid en 20% tot 40% in kapi

taalgoederen investeren. 

Als wordt nagegaan hoe deze verdeling ligt voor verschillende bedrijfsgrootten (gemeten naar 

werknemersaantal), dan blijkt dat het midden- en kleinbedrijf relatief meer in kapitaalgoederen 

investeert dan de overige ondernemingen (zie figuur 4.2). 

Relatieve investering in arbeid-kapitaal 

5 

4 

,;99 1 00-199 200-499 500-9999 ;, 1 0000 gemiddeld 

• Kapitaalgoederen 

DArbeid 

Figuur 4.2 Relatieve investering van R&D in arbeid en kapitaalgoederen naar werk

nemersaantal (n=50) 

Een verklaring hiervoor kan zijn dat het midden- en kleinbedrijf zich minder bezighoudt met 

complexe innovaties met een hoge nieuwheidswaarde, maar zich meer toelegt op aanpassing en 

verbetering van al bekende technologieën en producten. 

Activiteiten R&D 

Waar de ondernemingen zich met de R&D-inspanningen voomarnelijk op richten, is onder

zocht door na te gaan welke hoofdactiviteiten binnen R&D worden onderscheiden. Na orde

ning zijn deze activiteiten in vier categorieën ondergebracht (zie bijlage 5). De indeling hiervoor 

is gebaseerd op het onderscheid naar productinnovatie, procesinnovatie, kwaliteitsverbetering 

en andere activiteiten13
• Van de vijftig ondernemingen geeft 88% van de informanten (n=50) 

12 Zie bijlage 5, tabel B5.6. 

" Zie bijlage 5, tabel B5.7. 
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aan productinnovatie als hoofdactiviteit van hun R&D te zien. In mindere mate wordt ook pro

cesinnovatie door een groot aantal ondernemingen (74%) als hoofdactiviteit gezien. Ruim 34% 

rekent ook kwaliteitsverbetering hiertoe. Van de ondernemingen onderscheidt 74% van pro

ductinnovatie, procesinnovatie en kwaliteitsverbetering er minstens twee als hoofdactiviteit van 

R&D. Bijna een kwart geeft alle drie de hoofdactiviteiten aan'4
• 

4.3.3 Innovatie 
De helft van de informanten ziet innovatie als het ontwikkelen en! of verbeteren van nieuwe pro

ducten'5. Een klein aantal van hen (12%) omschrijft innovatie als het verbeteren/vernieuwen 

van het productieproces. Het blijkt dat bij deze ondernemingen de omschrijving van het begrip 

innovatie afhangt van het object waarop de veranderingen plaatshebben. Zo omschrijven de 

informanten uit de eerste groep innovatie impliciet als veranderingen aan het product. De infor

manten uit de tweede groep zien innovatie juist als veranderingen in het productieproces. Deze 

koppeling van innovatie aan één bepaald object (product danwel productieproces) wekt enige 

verbazing, omdat 66% van de ondernemingen aangeeft zowel product- als procesinnovatie als 

hoofdactiviteit van R&D te onderscheiden (zie paragraaf 4.3.2). Hierbij werden het product en 

het productieproces duidelijk als onlosmakelijk van elkaar gezien. Slechts 26% van de infor

manten ziet innovatie onafhankelijk van het objeet dat als veranderingsonderwerp dient en 

omschrijft innovatie als het bezig zijn met vernieuwing. Deze groep beschouwt innovatie der

halve meer als het geheel van activiteiten gericht op vernieuwing. 

Doelstellingen en motieven voor innovatie 

De doelstellingen en motieven om te innoveren (zowel product- als procesinnovatie) zijn voor 

de ondernemingen uit het onderzoek sterk gericht op de handhaving en verbetering van de con

currentiepositie (58%). Deze reden om te innoveren wordt aanzienlijk vaker vermeld dan alle 

andere. De omschreven doelstellingen en motieven om te innoveren overlappen elkaar enigs

zins (zie tabel4.4). Zo kan het voorkomen dat met het één als middel, het ander kan worden 

gerealiseerd. 

Het blijkt dat het merendeel van de innovatiemotieven die onder 'andere' is gecategoriseerd, als 

passief kan worden aangeduid. Voorbeelden hiervan zijn: het voldoen aan wettelijke eisen, vei

ligheid, efficiency, tegengaan van achterstand en kwaliteitsverbetering. Al deze innovatiemo

tieven komen voort uit een reactie op een interne noodzaak of externe druk. 

Uit deze (subjectieve) indeling kan worden opgemaakt dat de innovatiemotieven vaker een pas

sieve dan een actieve grondslag vertonen. Als in dit onderzoek 'marktvraag beantwoorden' 

staat voor het 'demand-pull' argument en 'innovator willen zijn' en 'ervaring opdoen met nieu

we ontwikkelingen' voor het 'technology-push' argument, dan scoort eerstgenoemde aanzien

'' Zie bijlage 5, tabel B5.8. 
15 Zie bijlage 5, tabel B5.9. 
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Tabel 4.4 Doelstellingen en motieven voor innovatie (n=50) 

·Concurrerend blijven 
· Marge verbeteren 
· Innovator willen zijn 
· Continuïteit 
· Behoud marktaandeel 
· Verbreding van het assortiment 
· Ervaring opdoen met nieuwe ontwikkelingen 
· Inkomsten veilig stellen 
· Marktvraag 

Andere: 
· Efficiency 
·Kwaliteit 
· Korte life-cycle 
·Milieu 
·Groei 
· lma~tebuilding 
· Creéren nieuwe activiteiten 
· Tegengaan van achterstand 
·Verhogen knowhow 
·Veiligheid/wettelijke eisen 
· Hoge toe~evoegde waarde 
· Flexibiliteit 
· Benutten productie capaciteit 

Belemmeringen 

Intern 

Percentage 
58 (a) 
20 
18 (a) 
18 
12 
10 (a) 
10 (a) 
8 
8 (a) 

40 
6 
6 
4 
4 
4 (aj 
2 (a 
2 (a) 
2 
2 (a) 
2 
2 
2 
2 
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(p) 

~~l 
(p) 

(p) 

l~l p) 

(p) 

lp) 

(~! 
(p 

Een gebrek aan voldoende financiële middelen blijkt bij 38% van de ondernemingen de grootste 

interne belemmering te zijn om te innoveren 16
• Een tekort aan potentieel rendabele projecten 

blijkt niet te bestaan (2% ). De concurrerende projecten strijden blijkbaar om de schaarse finan

ciële middelen. Dit noodzaakt tot het toepassen van selectiemethoden teneinde die investerings

projecten te kunnen selecteren die het meeste bijdragen aan het realiseren van de ondernemings

doelstellingen. 

Doeltreffend innoveren is alleen mogelijk als de onderneming over voldoende gekwalificeerd 

personeel beschikt. Afhankelijk van het type innovatie en de expertise van het personeel dienen 

voldoende verschillende specialisten aan de innovatieprocessen te zijn toegewezen. Dat de 

uitvoering hiervan dikwijls een probleem vormt, blijkt uit het feit dat 30% van de onderne

mingen aangeeft binnen de eigen organisatie niet over voldoende technische know how te 

beschikken om de innovatieprocessen goed te kunnen uitvoeren. Bovendien geeft 24% aan met 

het probleem te kampen dat er onvoldoende personele capaciteit aanwezig is om de innovatie

processen op de juiste sterkte te kunnen bemannen. De kwaliteit van het personeellijkt daaren

tegen een niet al te grote belemmering te vormen (6%). Veelvuldige andere genoemde belem

meringen zijn: tijdgebrek, ontbreken vanjuiste innovatie-cultuur en logistieke beheersing. 

Bij de drie meest voorkomende interne belemmeringen valt een groot verschil tussen kleine en 

16 
Zie bijlage 5. tabel BS.l 0. 
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grote ondernemingen te onderkennen. In figuur 4.3 zijn deze twee grootteklassen daarom uit

gezet tegen de drie meest genoemde interne belemmeringen. 

Uit de figuur kan worden opgemaakt dat het midden- en kleinbedrijf niet meer met een gebrek 

aan financiële middelen te kampen heeft dan de grote ondernemingen. Anders ligt dit voor de 

beschikbaarheid van voldoende technische knowhow en personele capaciteit Maar liefst 63% 

van de ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf geeft aan dat het niet beschikbaar zijn van 

voldoende technische know how een belemmering vormt om te innoveren. Dit staat in schril 

contrast tot de grote ondernemingen, waarvan slechts 24% dit als belemmering ervaart. 

Interne belemmeringen in percentage van grootteklasse (werknemersaantal) 

70 
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technische 
knowhow 

Figuur 4.3 Interne belemmeringen bij innovatie 

Ook de beschikbaarheid van voldoende personele capaciteit laat een dergelijk beeld zien: 63% 

van het midden- en kleinbedrijf geeft aan personele capaciteit als belemmering te ervaren tegen 

17% van de grote ondernemingen. 

Gegeven het voorgaande, kan met een voorzichtige generalisatie worden opgemerkt, dat bij het 

midden- en kleinbedrijf de belemmeringen zich voornamelijk aan de inputzijde van het innova

tieproces openbaren. Onvoldoende beschikbaarheid van middelen als 'technische know how' 

en 'personele capaciteit' worden daar het meest genoemd. Grote ondernemingen daarentegen 

ondervinden juist de grootste interne belemmeringen bij de uitvoering en beheersing van het 

innovatieproces. Een verklaring hiervoor kan zijn dat deze ondernemingen over meer en grotere 

stafafdelingen beschikken en zich daardoor met een grotere flexibiliteit van benodigde middelen 

kunnen voorzien. Echter, met de flexibiliteit en de complexere organisatiestructuur neemt ook 

de beheerslast (van de innovatieprocessen) toe. Anderzijds houden grote ondernemingen zich 

doorgaans met complexere, technologische innovatieprocessen bezig. De aard en complexiteit 
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van het innovatieproces speelt hierbij dus een niet te verwaarlozen roL Bovendien komt een 

groot deel van de kleine ondernemingen uit de metaalwarenbranche (zie paragraaf 4.2), die 

door de aard van de producten niet zo geavanceerd is. 

Extern 

Met betrekking tot externe belemmeringen geeft 34% van de ondernemingen aan in het geheel 

geen belemmeringen te ondervinden 17
• Alleen 'wettelijke beperkingen' en 'markt' komen met 

14% en 12% als de meest genoemde externe belemmeringen boven de 10% uit. Externe finan

ciering van innovaties wordt door de ondernemingen als zodanig niet als belemmering ervaren. 

Slechts zes procent van de ondernemingen geeft dit als externe belemmering aan. Blijkbaar 

kunnen de ondernemingen in voldoende mate over financiële middelen beschikken om in de 

financieringsbehoeften van de innovatie te voorzien. Dit lijkt in tegenspraak met de constatering 

in de paragraaf 4.3.2, waar door 38% van de ondernemingen de beschikbaarheid van voldoen

de financiële middelen als interne belemmering wordt ervaren. Aan de ene kant geven de 

ondernemingen aan geen belemmeringen bij de financiering te ervaren, maar de beschikbaar

heid van voldoende financiële middelen wordt wel als zodanig beschouwd. Een mogelijke ver

klaring hiervoor kan zijn dat de steekproef geen starters en zeer kleine ondernemingen (minder 

dan 20 werkzame personen) bevat. Het is blijkens enkele onderzoeken (onder andere Doeter en 

Vianen, 1987 en Doeter en Snijders, 1990) vooral dit soort ondernemingen dat grote moeite 

heeft om extern voldoende financiële middelen te verkrijgen voor de financiering van innova

ties. Vanwege een doorgaans lage netto geldstroom gekoppeld aan een hoog risico, zullen ver

schaffers van vreemd vermogen niet snel bereid zijn om deel te nemen in dit soort ondernemin

gen. Pas als de grootste barrières in creatief, technisch en commercieel opzicht zijn genomen, 

zijn deze vermogensverschaffers bereid om risicodragend vermogen te verstrekken. De overige 

ondernemingen (niet-starters) geven dikwijls de voorkeur aan interne boven externe financie

ring en financieren zo de innovatie uit de lopende netto geldstroom. Pas wanneer blijkt dat uit 

de netto geldstroom onvoldoende middelen kunnen worden gegenereerd, wordt gezocht naar 

externe financiers. 

4.3.4 Productinnovatie 
Aan de informanten is gevraagd welke omschrijving van productinnovatie binnen de onder

neming wordt gehanteerd en welk gezichtspunt daarbij wordt aangenomen. 

Het merendeel van de ondernemingen (74%) omschrijft productinnovatie als het ontwikkelen 

van een nieuw product'8
• Het daadwerkelijk op de markt introduceren van het nieuwe product 

wordt door deze ondernemingen derhalve niet in de omschrijving van productinnovatie meege

nomen. Bij 61% van de onderzochte ondernemingen wordt van productinnovatie gesproken als 

17 Zie bijlage 5, tabel B5.1 L 
18 

Zie bijlage 5, tabel 85.12. 
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het een nieuw product voor tenminste de branche betreft'9 • 

Belang van productinnovatie 

Het merendeel van de ondernemingen (83%) hecht veel waarde aan productinnovatie. Zij geven 

aan dat productinnovatie van groot belang is voor de onderneming (zie tabel 4.5). Slechts zes 

procent van de ondernemingen hecht niet zo veel belang aan productinnovatie. 

Productinnovatiestrategie 

Het blijkt dat de productinnovatiestrategieën van het merendeel van de ondernemingen hoofd

zakelijk pro-actief is georiënteerd2
". Maar liefst 86% respectievelijk 40% van de ondernemingen 

geeft aan dat hun productinnovatiestrategie markt- respectievelijk R&D-gericht is. 

Tabel4.5 Belang van productinnovatie (n=48) 

Groot belang 

Weinig belang 

Percentage 

48 
35 
11 

4 
2 

100 

Zelfs de productinnovatiestrategie 'kopend', die op de derde plaats voorkomt, is een proactieve 

strategie. De overige strategieën, waaronder de vier reactieve, komen niet boven de tien procent 

uit. Het merendeel van de ondernemingen heeft dus een actieve houding ten aanzien van pro

ductinnovatie en voert op eigen initiatief veranderingen door. Bij een nadere analyse blijkt dat 

slechts zes procent van de ondernemingen niet één van de vier proactieve productinnova

tiestrategieën heeft opgegeven. Dit tegenover de 82% die niet één van de vier reactieve product

innovatiestrategieën heeft opgegeven. 

Aantal gestarte en afgebroken productinnovatieprocessen 

Van de ondernemingen uit dit onderzoek is onderzocht hoeveel productinnovatieprocessen in 

de afgelopen drie jaar zijn gestart, respectievelijk afgebroken. Hierbij zijn ook de belangrijkste 

redenen voor het voortijdig staken van productinnovatieprocessen in kaart gebracht. Niet alleen 

is gekeken naar het aantal gestarte productinnovatieprocessen, ook is het aantal op de markt 

geïntroduceerde producten, het resultaat hiervan op de omzet (productinnovativiteit) en de hoe

veelheid aangevraagde en verkregen octrooien onderzocht. Hiervoor zijn indelingen naar on-

19 
Zie bijlage 5, tabel B5.13. 

20 
Zie bijlage 5, tabel B5.14. 
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dernemingsgrootte en naar branche gemaakt 21
• Het aantal gestarte productinnovatieprocessen 

neemt niet toe met de ondernemingsgrootte. Hiervoor zijn enkele mogelijke oorzaken aan te 

wijzen. Ten eerste kan dit te wijten zijn aan de beperkte steekproefomvang. Slechts de ant

woorden van 34 ondernemingen waren hier bruikbaar, waarvan maar drie ondernemingen in de 

hoogste omzetklasse. Ten tweede is het voor de informanten van grote ondernemingen waar

schijnlijk lastiger om zicht te krijgen op alle in de onderneming gestarte productinnovatiepro

cessen. Deze productinnovatieprocessen bij grote ondernemingen zijn doorgaans groter en 

complexer van aard. De allerbelangrijkste oorzaak ligt ontegenzeggelijk in het feit dat de onder

nemingen in klassen zijn ondergebracht. Als het gemiddelde van de twee hoogste klassen 

wordt berekend dan blijkt dat deze hoger is dan het gemiddelde van de twee laagste klassen (zie 

tabel B5.15 in bijlage 5). 

Na correlatie-analyse tussen de omzet en het aantal gestarte productinnovatieprocessen blijkt dat 

er wel degelijk een statistisch verband bestaat tussen deze twee variabelen. Het lineaire verband 

uitgedrukt in de Pearson Correlatiecofficiënt bedraagt 0,595 ( significantieniveau van 95% ). Het 

blijkt dat een nog sterker lineair verband bestaat tussen de R&D-inzet, uitgedrukt in het aantal 

mensjaren R&D en de productinnovatie-output, uitgedrukt in het aantal gestarte productinnova

tieprocessen gedurende de afgelopen drie jaar. De correlatiecoëfficiënt hiervan bedraagt name

lijk 0,766, wat op een sterk lineair verband tussen deze variabelen wijst. Indien wordt gekeken 

naar het aantal in de afgelopen drie jaar afgebroken productinnovatieprocessen als percentage 

van het aantal gestarte productinnovatieprocessen, dan blijkt dat eveneens tussen dit percentage 

en de omzet een positief lineair verband bestaat. Uitgedrukt in de correlatiecoëfficiënt bedraagt 

dit 0,533. Een mogelijke verklaring voor dit verband zou kunnen zijn dat, zoals al in paragraaf 

4.3.2 aangestipt, grote ondernemingen hun innovatieprocessen minder efficiënt en met een 

grotere beheerslast uitvoeren dan kleine ondernemingen. Anderzijds zou het kunnen zijn dat 

grotere ondernemingen beter in staat zijn, al dan niet als gevolg van het frequenter en doelma

tiger toepassen van een (formele) financiële beoordeling gedurende de uitvoering van het pro

ductinnovatieproces, succesvolle van niet-succesvolle productinnovaties te onderscheiden. 

Maar zoals eerder opgemerkt, werken grote ondernemingen doorgaans aan grotere, riskantere 

en complexere productinnovaties. Grote ondernemingen ondervinden bovendien doorgaans 

meer nationale en internationale concurrentie en bedienen grotere markten, waardoor zij beter in 

staat zijn marktveranderingen waar te nemen en deze om te zetten in ondememingsacties. Daar

bij dient te worden aangetekend, dat alle productinnovatieprocessen die in de afgelopen drie 

jaren voortijdig zijn afgebroken, niet allemaal ook in diezelfde tijdsperiode opgestart behoeven 

te zijn geweest. Het percentage afgebroken productinnovatieprocessen geeft dus niet exact het 

percentage weer van de in de laatste drie jaar opgestarte productinnovatieprocessen dat voortij

dig is afgebroken, maar geeft hiervoor slechts een benadering, omdat met de tijdverschuiving 

21 Zie bijlage 5, tabellen B5.l5 en B5.16. 
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geen rekening is gehouden. Onderzoeken (onder andere Kleinknecht, 1987) tonen aan dat de 

R&D-intensiteît van ondernemingen op korte termijn zeer constant is, zodat de hier gehanteerde 

benadering vrij goed met het werkelijke percentage van productinnovatieprocessen die voortij

dig worden afgebroken, zal overeenstemmen. 

De ondernemingen uit de metaalwarenbranche blijken gemeten naar het aantal gestarte product

innovatieprocessen een niet-significant"2 (a=0,05) grotere productinnovatie-output te hebben 

dan de ondernemingen uit de overige branches. Alleen het percentage voortijdig afgebroken 

productinnovatieprocessen ligt voor deze ondernemingen aanzienlijk lager dan dat van de ove

rige ondernemingen. Een verklaring hiervoor kan zijn, dat de ondernemingen uit de metaalwa

renbranche gemiddeld kleiner zijn dan de overige ondernemingen. Eerder werd namelijk al een 

positief verband geconstateerd tussen ondememingsgrootte en het percentage voortijdig afge

broken productinnovatieprocessen (de gemiddelde omzet van de vijftien ondernemingen uit de 

metaalwarenbranche bedraagt 135 miljoen tegenover 590 miljoen van de overige eenentwintig 

ondernemingen). 

Van de voortijdig afgebroke11 productinnovatieprocessen is onderzocht welke factoren voor de 

ondernemingen de belangrijkste redenen voor dit vroegtijdig afbreken vormden. De resultaten 

daarvan lijken de eerder geconstateerde marktgerichte houding van de ondernemingen uit dit 

onderzoek te onderstrepen. Het merendeel (86%) van de ondernemingen voert een voorname

lijk marktgerichte productinnovatiestrategie. Deze marktgerichtheid openbaart zich bovenal in 

de redenen voor het voortijdig staken van bovenvermelde productinnovatieprocessen. Daaruit 

blijkt dat veranderingen in de marktvraag de belangrijkste reden voor de ondernemingen vormt 

om voortijdig productinnovatieprocessen af te breken. Deze ondernemingen houden dus in 

grote mate contact met de markt en trachten de signalen die uit de markt komen te vertalen naar 

productinnovatie. In tabel4.6 wordt dit mede met de 'andere' redenen aangegeven. 

Tabel 4.6 Belangrijkste redenen voor het voortijdig staken 
van productinnovatieprojecten (n=36) 

· Marktvraag 
· Technische problemen 
· Uitkomst financiële evaluatie 
· Andere strategie 
· Financiële middelen 
·Andere 

Percentage 
van totaal 

61 
22 
14 
8 
6 

39 

Het blijkt dat de ondernemingen bij het innoveren meer interne dan externe belemmeringen 

ondervinden. De gegevens tonen dat, waar slechts acht procent van de ondernemingen de 
22 

Zie bijlage 6A. Hierin is met de non-parametrische "Mann-Whitney U test" de volgende nulhypothese Ho getest: Er 

is geen verschil tussen het gemiddeld aantal gestarte productinnovatieprojecten van de ondernemingen uit de metaal
warenbranche en de ondernemingen uit de overige branches. 
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markt als externe belemmering om te innoveren ervaart, maar liefst bij 61% van de onderne

mingen veranderingen op die markt wel de belangrijkste reden vormt om gestarte productinno

vatieprocessen voortijdig af te blazen. De meest genoemde interne belemmering om te innove

ren (onvoldoende financiële middelen), blijkt bij de uitvoering van productinnovatieprocessen 

niet de kritische factor te zijn waarop productinnovaties voortijdig worden afgebroken. Slechts 

twee ondernemingen (6%) kenmerken dit als (één van de) belangrijkste reden(en) voor het 

voortijdig staken van productinnovatieprocessen. Een factor die wel herhaaldelijk van door

slaggevend belang is voor het wel of niet voortzetten van productinnovatieprocessen is de tech

nische deskundigheid binnen de onderneming. Waar 30% van de ondernemingen onvoldoende 

technische know how als interne belemmering om te innoveren ondervindt, vormen technische 

problemen voor 22% van de ondernemingen ook daadwerkelijk één van de belangrijkste rede

nen voor het voortijdig afblazen van productinnovatieprocessen. Vijf ondernemingen (14%) 

hebben in de laatste drie jaar één of meerdere productinnovatieprocessen gestart die in een later 

stadium op basis van financiële beoordeling voortijdig moesten worden afgebroken. Verder is 

er nog een groot aantal andere redenen (39%) die de ondernemingen hebben opgegeven als één 

van de belangrijkste redenen voor het voortijdig staken van productinnovatieprocessen. Daar

onder werden genoemd: kwaliteitsproblemen (8% ), gebrek aan tijd (6% ), onzekerheid over de 

toekomst (3% ), gebrek aan managementsteun (3% ), grote complexiteit (3% ), wetgeving (3%) 

en het niet werken van het concept (3%). 

Aantal geïntroduceerde nieuwe producten 

Naast het aantal gestarte productinnovatieprocessen is als tweede indicator van de product

innovatie-output onderzocht het aantal nieuwe producten dat gedurende de laatste drie jaar op 

de markt is geïntroduceerd23
• Ook is hiervan de bijdrage aan de omzet van het laatste jaar in 

kaart gebracht. Dit percentage vormt een goede indicator voor de prestatie die de onderneming 

op het gebied van productinnovatie levert (productinnovativiteit) en met name voor de mate 

waarin de onderneming erin slaagt om productinnovatie aan de omzetontwikkeling te laten bij

dragen. Deze indicator kan als een goede (relatieve) innovatie-outputindicator worden gehan

teerd (Nagel en Brouwer, 1990). Een andere in de inleiding van deze subparagraaf vermelde 

innovatie-outputindicator wordt gevormd door het aantal aangevraagde en verkregen octrooien. 

Waar eerder nog een lineair verband tussen de omzet en het aantal gestarte productinnova

tieprocessen werd geconstateerd, blijkt hier geen significant lineair verband tussen omzet 

(ondernemingsgrootte) en het aantal op de markt geïntroduceerde nieuwe producten te bestaan. 

Van de ondernemingen uit dit onderzoek brengen grote ondernemingen dus niet significant 

meer producten op de markt dan kleine ondernemingen. Opmerkelijk is, dat er wel een lineair 

verband bestaat tussen het aantal op de markt geïntroduceerde producten en het aantal gestarte 

productinnovatieprocessen (correlatiecoëfficiënt 0,853). Met een toename van de onder-

23 Zie bijlage 5, tabel B5.17. 
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nemingsgrootte neemt wel het aantal gestarte productinnovatieprocessen via een directe relatie 

toe, maar niet het aantal op de markt geïntroduceerde nieuwe producten. Dit laatste aantal neemt 

alleen toe bij een toename van het aantal gestarte productinnovatieprocessen. Dat grote onder

nemingen niet meer nieuwe producten op de markt introduceren dan kleine ondernemingen, 

terwijl deze toch met meer productinnovatieprocessen starten, kan worden veroorzaakt door het 

gegeven dat, zoals is gebleken, grote ondernemingen een hoger percentage voortijdig afge

broken productinnovatieprocessen kennen. 

Na correlatie-analyses blijkt eveneens geen lineair verband te bestaan tussen omzet en het aantal 

geoctrooieerde producten en tussen omzet en het percentage dat de nieuwe producten van de 

omzet uitmaken. Derhalve zijn de drie innovatie-outputindicatoren uitgezet tegen de indeling 

naar branche. Daaruit blijkt dat gemeten naar het aantal in de laatste drie jaar op de markt geïn

troduceerde producten de ondernemingen uit de metaalwarenbranche een niet-significant hogere 

productinnovatie-output laten zien 24
• Evenmin geven na analyse de ondernemingen uit de 

metaalwarenbranche een hogere innovatie-output te zien, als het aantal in de laatste drie jaar 

geoctrooieerde producten als maatstafwordt gehanteerd25
• Toch hebben de ondernemingen een 

gemiddelde productinnovatie-output die maar liefst vier keer zo hoog ligt als die van de onder

nemingen uit de overige branches (1,6 respectievelijk 0,4 geoctrooïeerde producten in de laatste 

drie jaar). Dat de verschillende mogelijke productinnovatie-outputindicatoren geen éénduidig en 

overeenkomend beeld schetsen, wordt wederom duidelijk als de innovatie-output van de 

ondernemingen uit de twee branche-indelingen wordt gemeten naar het percentage dat de pro

ducten die in de laatste drie jaar op de markt zijn geïntroduceerd uitmaken van de omzet van het 

afgelopen jaar. Dan laten de ondernemingen uit de metaalwarenbranche een duidelijk lagere 

productinnovatie-output zien dan de ondernemingen uit de overige branches. 

De relatie tussen R&D-inzet en productinnovatie-output, waarbij beide in relatieve grootheden 

zijn uitgedrukt, is eveneens bepaald. Als indicatoren voor de R&D-inzet en de productinnova

tie-output wordt respectievelijk gehanteerd de R&D-intensiteit (de aan R&D bestede middelen 

al.s percentage van de omzet) en het percentage van de omzet dat voor rekening van de in de 

laatste drie jaar op de markt gebrachte producten komt (productinnovativiteit)26
• Een hogere 

R&D-intensiteit gaat hier gepaard met een hogere productinnovativiteit Uitgedrukt in de corre

latiecoëfficiënt bedraagt dit verband 0, 721. Als een onderneming er in slaagt om een aanhou

dend hoog aandeel van nieuwe producten in de omzet te realiseren, dan lukt het de onderne

ming om met een hoge frequentie nieuwe succesvolle producten in de markt af te zetten en dat 

duidt op een hoge productinnovativiteit. 

Samenvattend zijn alle in deze subparagraaf behandelde verbanden in tabel 4.7 weergegeven. 

24 Zie bijlage 6B. 
25 

Zie Bijlage 6C. 
26 

Zie bijlage 5, tabel B5.18. 
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Hierbij zijn verticaal de onafhankelijke en horizontaal de afhankelijke variabelen opgesteld. De 

verticale, onafhankelijke variabelen bestaan uit de omzet (in miljoenen), de R&D-intensiteit, 

aantal mensjaren besteed aan R&D, de hoeveelheid in de laatste drie jaar gestarte productinno

vatieprocessen en de hoeveelheid in de laatste drie jaar op de markt geïntroduceerde producten. 

De R&D-intensiteit en het aantal mensjaren R&D zijn te kenmerken als innovatie-input

indicatoren. De horizontale, afhankelijke variabelen zijn de in deze paragraaf gehanteerde pro

ductinnovatie-output indicatoren. Uitzondering hierop vormen het aantal, gedurende de afgelo

pen drie jaar, voortijdig afgebroken productinnovatieprocessen, voortijdig afgebroken produc

tinnovatieprocessen als percentage van het aantal gestarte productinnovatieprocessen en voortij

dig afgebroken productinnovatieprocessen als percentage van het aantal gestarte productinno

vatieprocessen. Deze vormen als het ware 'negatieve' innovatie-output indicatoren. De lineaire 

verbanden tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabelen zijn weergegeven met behulp 

van de correlatiecoëfficient, waarbij a=0,05. Als geen lineair verband is geconstateerd, is dat 

met een '-' weergegeven. 

Tabel4.7 Correlatiecoëfficienten tussen de verschillende variabelen 

Productinnovatieprocessen Nieuwe producten 

Aantal Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal 

gestarta .. voortijdig voortijdig gelntrodu- omzet geoctrooi-

afgebroken" afgebroken'' ceerde" eerde'' 

Omzet in miljoenen 0,595 - 0,533 -
R&D·intensiteif 0,721 

R&D in mensjaren 0,766 -
Aantal gestarte productinnovatieprocessen'' - 0,491 0,853 

Aantal geïntroduceerde nieuwe producten .. -

Als percentage van de omzet besteed aan R&D 
Gedurende de afgelopen drie jaar 

Twee verbanden uit de tabel zijn nog niet aan de orde geweest. Ten eerste het verband tussen 

het aantal mensjaren R&D en het aantal gestarte productinnovatieprocessen. De correlatie hier

tussen bedraagt 0,766. Een hoog aantal mensjaren R&D duidt derhalve op een hoog aantal 

gestarte productinnovatieprocessen. Ten tweede is de relatie tussen het aantal gestarte en het 

aantal voortijdig afgebroken productinnovatieprocessen nog onvermeld gebleven. Het is niet 

echt verbazingwekkend dat het aantal voortijdig afgebroken productinnovatieprocessen toe

neemt bij een stijging van het aantal gestarte productinnovatieprocessen. De correlatie tussen 

deze variabelen bedraagt 0,491. 

Resumerend kan worden gesteld, dat na het vergelijken van de diverse productinnovatie-out

putindicatoren, niet alle indicatoren in dezelfde richting wijzen. Een zwakke correlatie tussen 
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R&D-inzet enerzijds en productinnovatie-output anderzijds hoeft niet noodzakelijkerwijs te dui

den op een meetprobleem, maar kan net zo goed een oorsprong vinden in een meer of minder 

efficiënt gebruik van de R&D-inzet. 

De gemiddelde doorlooptijd gemeten over de ondernemingen (n:;;:41) bedraagt 2,22 jaar27
• Ver

der blijkt de gemiddelde doorlooptijd van de ondernemingen uit de metaalwarenbranche (1,91 

jaar) niet significant te verschillen van de gemiddelde tijd van de overige ondernemingen 

(2,61). Als de gemiddelde doorlooptijd als benadering voor de zwaarte van de productinnova

tie kan worden gehanteerd, dan wijkt de relatieve zwaarte van de productinnovatieprocessen uit 

de metaalwarenbranche niet significant af van die van de overige ondernemingen. Vertaald naar 

het spectrum van veranderingen dat Van der Kooij (1988) onderscheidt, betekent dit dat binnen 

de metaalwarenbranche het niveau van veranderingen (aanpassingen versus uitvindingen) niet 

significanes afwijkt van dat van de overige branches. De vraag rijst echter in hoeverre verge

lijkingen tussen branches onderling zijn geoorloofd en welke waarde derhalve aan deze uit

komst mag worden gehecht. Duidelijk is wel dat grote ondernemingen een langere gemiddelde 

doorlooptijd van de productinnovatieprocessen kennen dan kleine ondernemingen (zie bij

lage 5, B5.19). Uitgedrukt in de rangcorrelatiecoëfficiënt (Spearman's Rho) bedraagt dit ver

band 0,53. Vertaald naar de relatieve zwaarte van de productinnovatie zou dit betekenen, dat de 

productinnovatieprocessen van grote ondernemingen meer dan die van kleine ondernemingen 

zich richten op fundamenteel onderzoek, resulterend in grote veranderingen en uitvindingen. 

Terwijl productinnovatieprocessen van kleine ondernemingen minder complex en meer toepas

singsgericht zijn, hetgeen resulteert in kleinere veranderingen cq. productwijzigingen. Het is 

echter niet ondenkbaar dat de langere gemiddelde doorlooptijd van productinnovatieprocessen 

bij grote ondernemingen mede een oorzaak vindt in de grotere organisatiecomplexiteit en dito 

beheerslast van deze ondernemingen. 

Onderzocht is in hoeverre bij de productinnovaties van de ondernemingen uit dit onderzoek ook 

sprake is van procesinnovatie. Dit is gedaan door de ondernemingen op een vijf puntsschaal 

aan te laten geven in welke mate er bij de productinnovatieprocessen van de in het voorgaande 

jaar geïntroduceerde producten ook sprake is van procesinnovatie29
• Hieruit blijkt dat slechts bij 

een klein aantal ondernemingen (29%) in redelijke tot grote mate sprake was van bijkomende 

procesinnovaties. Verder blijkt een belangrijke mate van procesinnovatie samen te gaan met een 

langere gemiddelde doorlooptijd. Dit is vrij voor de hand liggend, daar aanpassingen aan het 

productieproces doorgaans veel tijd vergen. Niet alleen hebben grote ondernemingen een lang

ere gemiddelde doorlooptijd van de productinnovatieprocessen, maar is bij de productinnova

tieprocessen bovendien sprake van een grotere component procesinnovatie dan bij de kleinere 

27 Zie bijlage 5, tabel 85.19. 

'" Zie bijlage 60. 
29 Zie bijlage 5, tabel BS .20. 
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ondememingen30
• Een verklaring hiervoor kan zijn dat grote ondernemingen zwaardere, radica

lere en complexere productinnovaties uitvoeren, waarbij veel tijd en geld in de aanpassing en! of 

ontwikkeling van productieprocessen gaat zitten. 

Productinnovatienwdellen 

Dat de ondernemingen uit het onderzoek het praktische nut van innovatiemodellen onder

kennen, wordt duidelijk als blijkt dat 67% van de ondernemingen bij de uitvoering van hun 

productinnovatieprocessen werkt volgens een bepaald model. Toch maakt één op de drie 

ondernemingen geen gebruik van enig model, waarvan 26% zelfs niet op de hoogte is van het 

bestaan van innovatiemodellen. Deze ondernemingen vertonen geen duidelijk overeenkomende 

kenmerken. 

4.3.5 Financiële aspecten van R&D en innovatie 

Het R&D-budget en de uitgaven aan R&D 

Buiten de twee budgetteringsmetboden (investeringsbedrag voor projecten en R&D als percen

tage van de omzet) zijn in dit onderzoek nog andere methoden onderscheiden. In tabel 4.8 

wordt een overzicht gegeven van de methoden die door de ondernemingen uit dit onderzoek 

worden gehanteerd bij het vaststellen van het budget voor R&D. Niet alle ondernemingen wer

ken met een budget voor R&D, 14% van de ondernemingen stelt namelijk geen budget voor 

R&Dop. 

Tabel 4.8 Criteria voor vaststelling R&D budget (n=43) 

· lnvesteringsbedrag voor projecten 
. R&D personeel 
- Percentage omzet 
- R&D veneden 
-Lumpsum 
-Andere 

Onder 'andere' zijn genoemd: 
- Marktontwikkelingen (2x) 
· Schatting van de te rnaken kosten (1 x) 
-Concurrentie (1 x) 
-Per business unit (1x) 
-Aparte schatting voor algemeen onderzoek (1x) 
-Op basis van verwachtingen (1 x) 

Percentage 
van totaal 

70 
23 
14 
12 
5 

16 

Het merendeel van de ondernemingen (70%) blijkt de uit te voeren productinnovaties als basis 

voor het R&D-budget te nemen. Slechts 14% gaat uit van een vast percentage van de omzet. 

Vaker nog dan het percentage van de omzet, wordt het aantal R&D personeelsleden als 

uitgangspunt voor het R&D budget genomen. Van deze methode bedient 23% van de onderne

mingen zich. 
30 

Zie bijlage 5, tabel B5.21. 
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De gegevens lijken de opvatting te staven dat grote ondernemingen meer hun R&D budgetteren 

dan kleine ondernemingen. In tabel 4.9 is per grootteklasse het percentage ondernemingen 

weergegeven dat een budget voor R&D opstelt. Daaruit blijkt dat alle ondernemingen uit de 

hoogste klasse R&D budgetteren. Dit geldt ook voor de vier ondernemingen uit de tweede 

klasse. 

T(lbe14,9 R&D gebUdgetteerd afhankelijk ván omzet 

Omzet in miljoenen 

~49 
50-99 
100 999 
~ 1000 

R&D gebudgetteerd? 
Ja Nee 
75% 25% 

100% 
81% 19% 

100% 

(n=16) 
(n= 4) 
(n=16) 
(n=14) 

(n=50) 

Verder blijkt, dat bij een hogere productinnovativiteit het percentage ondernemingen dat bud

getteert eveneens hoger is31
• 

Interessant is te zien hoe door de informanten tegen uitgaven ten behoeve van R&D wordt aan

gekeken. Uitgaven aan R&D kunnen als investering of als kosten worden beschouwd. Van de 

ondernemingen uit het onderzoek beschouwt 57% uitgaven aan R&D als investering. Maar 

liefst 43% van de ondernemingen beschouwt deze uitgaven als kosten. Dit hoge percentage dat 

uitgaven aan R&D als kosten beschouwt kan enigszins verrassend worden genoemd, daar men 

uit kosten normaliter geen toekomstige positieve geldstromen verwacht. Deze ondernemingen 

zouden zo hun resultaten aanzienlijk kunnen verbeteren door simpelweg de R&D-uitgaven te 

verlagen of zelfs geheel te schrappen. Fiscale overwegingen spelen bij dit soort zaken een grote 

rol. Een andere reden zou kunnen zijn, dat de positie die de informant binnen de onderneming 

bekleedt van invloed is op de wijze waarop tegen de uitgaven voor R&D wordt aangekeken. 

Van alle functies ziet 64% van de financiële directeuren de uitgaven voor R&D het meest als 

kosten32
• Verder loopt de zienswijze van R&D-functionarissen ten aanzien van uitgaven voor 

R&D in het oog. Alle R&D functionarissen beschouwen de uitgaven voor R&D als een inves

tenng, wat kan duiden op een meer strategische, lange termijn visie ten aanzien van R&D. 

Eerder werd opgemerkt, dat het als investering zien van uitgaven ten behoeve van R&D een 

meer strategische, lange termijn visie ten aanzien van R&D weergeeft. Investeren impliceert 

namelijk, dat op termijn een positieve bijdrage aan de economische waarde wordt verwacht. Uit 

de gegevens blijkt, dat ondernemingen met een hogere R&D-intensiteit (uitgedrukt in 

R&D/ornzet), uitgaven ten behoeve van R&D meer als investering zien dan ondernemingen met 

31 
Zie bijlage 5, tabel B5.22. 

32 
Zie bijlage 5, tabel B7.23. 
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een lagere R&D-intensiteie3
• Gesteld kan worden, dat naarmate ondernemingen procentueel 

meer aan R&D uitgeven deze zich meer bewust lijken te zijn van het belang van R&D voor het 

toekomstige resultaat. 

Besluitvorming investeren in productinnovatie 

Aan de informanten is gevraagd welke criteria zij van belang achten bij de besluitvorming over 

investeren in productinnovatie. Drie criteria worden zeer frequent genoemd, namelijk winst

gevendheid (rentabiliteit/marge), de markt en inpassing in de ondernemingsstrategie. De 

beschikbaarheid van financiële middelen/subsidie wordt door 20% en technische haalbaarheid 

door 18% van de informanten genoemd als belangrijk criterium. In tabel4.9 zijn alle criteria, 

die de informanten van belang achten bij de besluitvorming over investeren in productinnova

tie, weergegeven. Hierbij zijn ook de meest voorkomende combinaties vermeld en het aantal 

ondernemingen dat uitsluitend financiële criteria hanteert. De genoemde criteria, blijken overeen 

te stemmen met de criteria die Wissema (1984) onderscheidt. Zijn criterium rentabiliteit sluit 

goed aan bij rentabiliteit/marge en financiële middelen. Affiniteit tot strategie sluit aan bij strate

gie en technische haalbaarheid. Zijn wat ruime begrip maatschappelijke acceptatie tenslotte 

stemt enigszins overeen met het concretere begrip markt. 

Tabel4.i0 Criteria van belang bij besluitvorming over 
productinnovatie {n=50) 

Rentabiliteit/marge 
Markt 
Strategie 
Financiële middelen/subsidie 
Technische haalbaarheid 
Andere 
Rentabiliteit/marge èn markt 
Rentabiliteit/marge èn strategie 
Rentabiliteit/marge èn markt èn strategie 

Alleen rentabiliteit/marge 
Alleen financiële middelen 

Onder 'andere' criteria zijn genoemd: 
· Omvang investering (4x) 
· In stand houden (ontwikkelings-)capaciteit (3x) 

Ontwikkeltijd (3x) 
Concurrent (2x) 
Spin off (2x) 
Synergie ( 1 x) 
Esthetiek (1 x) 
Risico (1x) 
Kwaliteit en milieu (1x) 
Inpassing in R&D-portefeuille (1 x) 
Geloof in product (1x) 

Percentage 
van totaal 

60 
46 
36 
20 
18 
44 
24 
24 

4 

6 
2 

Er blijkt een groot scala aan criteria te bestaan dat ondernemingen van belang acht bij de 

besluitvorming over investeren in productinnovatie. De winstgevendheid (rentabiliteit/marge) is 

veruit het meest gehanteerde criterium. Als gekeken wordt naar combinaties van criteria, dan 

blijken de combinaties rentabiliteit en markt enerzijds en rentabiliteit en strategie anderzijds het 
33 

Zie bijlage 5, tabel 85.24. 
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meest voor te komen. Besluitvorming over investeren in productinnovatie vindt volgens de in

formanten zelden alléén op financiële (rentabiliteit/marge en! of financiële middelen/subsidie) 

overwegingen plaats. Slechts drie ondernemingen (6%) hanteren uitsluitend het rentabiliteiti

marge-criterium en slechts één onderneming (2%) hanteert het financiële middelen/subsidie-cri

terium. 

Verder is onderzocht of er een verband bestaat tussen de criteria die worden gehanteerd bij 

besluitvorming over investeren in productinnovatie en de productinnovativiteit van de onderne

ming. Met andere woorden, of er een verband bestaat tussen de gehanteerde criteria en het 

uiteindelijke resultaaf4
• Er blijkt geen duidelijk verband, waardoor ondernemingen met een 

hoge productinnovativiteit te onderscheiden zijn van ondernemingen met een lage productinno

vativiteit Dit vindt mede zijn oorzaak in de relatief geringe omvang van de steekproef (n=50) 

en het lage aantal ondernemingen (34) dat op beide dimensies een score aan (kon) geven. Het 

enige onderscheid dat tussen meer en minder productinnovatieve ondernemingen kan worden 

gemaakt is dat eerstgenoemde veel meer belang toekennen aan de technische haalbaarheid bij de 

besluitvorming over investeren in productinnovatie. 

Nagegaan is ook hoe enerzijds de manier waarop tegen uitgaven aan R&D wordt aangekeken 

en anderzijds enkele aspecten van de financiële beoordeling schijnen samen te hangen. Het 

blijkt dat maar de helft van de ondernemingen (n=20) die uitgaven aan R&D als kosten zien, 

gebruik maakt van het rentabiliteit/marge criterium. Terwijl 71% van de ondernemingen (n=27) 

die deze uitgaven als investering beschouwt, wel dit criterium hanteert. Bovendien voeren de 

ondernemingen die uitgaven aan R&D als kosten zien, vaker uitsluitend aan het begin van het 

productinnovatieproces een financiële beoordeling uit (44% tegenover 27% ). 

Financiële beoordeling van productinnovatie 

Het blijkt dat financiële criteria (rentabiliteit/marge en financiële middelen/subsidie) een belang

rijke plaats in de besluitvorming over investeren in productinnovatie innemen. Deze belangrijke 

plaats van financiële overwegingen in de besluitvorming wordt bevestigd door het grote aantal 

ondernemingen dat bij de selectie van productinnovatie financiële beoordelingen uitvoert. Maar 

liefst 92% van de ondernemingen hanteert namelijk één of meerdere financiële beoordelingsme

tboden bij de selectie van nieuwe producten. Welke rol de ondernemingen in de besluitvorming 

aan de financiële beoordeling toewijzen is onderzocht door de informanten dit op een vijfpunts

schaal te laten aangeven. Het resultaat hiervan is weergegeven in tabel 4.11. 

34 
Zie bijlage 5, tabel B5.25. 
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Tabel 4.11 Rol van financiële beoordeling (n=50) 

Beslissend 

Geen 

Percentage 
44 
32 
10 
6 
8 

100 

Praktijkverkenning 

De resultaten in deze tabel wijzen erop dat bij de afweging van verschillende criteria in de 

besluitvonning financiële beoordelingen een zeer belangrijke rol vervullen. Ruim driekwart van 

de ondernemingen geeft namelijk te kennen dat financiële beoordelingen een grote tot beslis

sende invloed in de besluitvorming hebben. 

In tabel4.12 is aangegeven van welke financiële beoordelingsmetboden de ondernemingen uit 

het onderzoek gebruik maken (zie ook bijlage 7). Hieruit blijkt dat toegevoegde waarde/marge 

(70%) en terugverdientijd (59%) veruit het meest worden toegepast. Opvallend is dat alle 

methoden die hier door de ondernemingen worden genoemd georiënteerd zijn op de korte ter

mijn. De continuïteit van de onderneming op lange tennijn is pas gewaarborgd als de onderne

ming er in slaagt om regelmatig nieuwe producten op de markt te brengen die economische 

waarde toevoegen. De onderneming dient er derhalve voor waken dat productinnovaties die op 

de lange termijn een positieve bijdrage aan de economische waarde van de onderneming kun

nen gaan leveren, niet voortijdig door de financiële beoordeling worden 'doodgerekend'. In de 

(financiële) evaluatie van dergelijke langlopende processen zou derhalve een koppeling tussen 

de financiële (korte tennijn) en de strategische (lange tennijn) aspecten moeten plaatsvinden. 

Tabel4.12 Gebruik financiële beoordelingsmethoden 

· Toegevoegde waardelmarge 
· Terugverdientijd 
· Interne rentabiliteit 
· Netto contante waarde 
· Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit 
· Andere methode(n) 

Percentage 
van totaal 

70 
59 
22 
15 
2 

13 
46= 100% 

De in de investeringstheorie zo gepropageerde 'discountend cash flow' methoden (DCF

methoden), waarbij met de tijdswaarde van geld rekening wordt gehouden, blijken nog geen 

grote opgang binnen de ondernemingen uit deze steekproef te hebben gevonden. Slechts een

derde van de ondernemingen hanteert disconteringsmetboden bij de evaluatie van productinno

vatie. Onderzoeken naar het gebruik van disconteringsmetboden voor investeringen in het alge

meen laten duidelijk andere resultaten zien. Van Laveren (1987) constateert 86%. Bouma en 

Schipperijn ( 1986) daarentegen komen na een onderzoek onder 69 ondernemingen uit het mid-
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den- en kleinbedrijf tot de slotsom dat maar 25% bij investeringsselectie met gedisconteerde ge

ldstromen (netto contante waarde/interne rentabiliteit) rekent. Van Dam ( 1978) vond hiervoor 

drie oorzaken: 

• de gedachte dat DCF geen nieuwe infonnatie oplevert 

• de methode (nog) nog onbekend is bij personen die ermee moeten werken 

• de hoogte van de geldstroom is te onzeker. 

De oorzaak van het geringe gebruik van deze methoden kan liggen in de onbekendheid en 

onbekwaamheid van beslissers bij de kleinere ondernemingen met dergelijke technieken en in 

het ontbreken van noodzakelijke informatie. Hieruit zou men kunnen afleiden dat, gezien de 

ruimere aanwezigheid van expertise, grote ondernemingen waarschijnlijk meer gebruik maken 

van disconteringsmetboden dan kleine ondernemingen. Grote ondernemingen blijken inder

daad meer gebruik te maken van disconteringsmetboden (hier: NCW en IRV) bij de financiële 

beoordeling van productinnovatie dan kleine ondernemingen35
• Van de ondernemingen uit het 

midden- en kleinbedrijf is er niet één die een dergelijke methode toepast. Na analyse van de 

gegevens blijkt van de ondernemingen met meer dan vijfhonderd werknemers (24 ondernemin

gen) 58% tenminste één disconteringsmetbode te hanteren. Acht procent hanteert beide discon

teringsmetboden (NCW en IRV). Kleine ondernemingen hanteren hoofdzakelijk minder 

'geavanceerde' evaluatiemethoden als toegevoegde waarde/marge en in iets mindere mate 

terugverdientijd. 

Uit de gedetailleerde resultaten kan worden afgeleid dat 63% van de ondernemingen meer dan 

één evaluatiemethode hanteert36
• Van de ondernemingen die toegevoegde waarde/marge hante

ren (70% ), past slechts 24% uitsluitend deze methode toe. Bij de terugverdientijd is dit nog 

sterker. Maar elf procent van de 27 ondernemingen (59%) gebruikt uitsluitend de terugverdien

tijd. Blijkbaar vinden de ondernemingen toepassing van de terugverdientijd alleen zinvol in 

combinatie met een andere methode. Dit is consistent met de stelling dat de terugverdientijd op 

zich geen juiste methode is om de winstgevendheid van een project te beoordelen, maar dat 

deze methode additioneel zeer nuttig kan zijn. 

Bijna alle ondernemingen (94%) passen financiële beoordelingen toe bij de selectie van pro

ductinnovatie. Tabel 4.13 toont in welke fase van het productinnovatieproces de onderne

mingen uit het onderzoek financiële beoordelingen toepassen. 

35 Zie bijlage 5, tabel B5.26. 
36 Zie bijlage 5, tabel B5.27. 
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Tabel 4.13 Fase van productinnovatieproces waarin 
financiële beoordeling plaatsvindt 

· Alleen aan het begin 
· Alleen aan hel einde 
. In alle fasen 
·Anders 

Percentage 
van totaal 

35 
2 

52 
11 

100 

Praktijkverkenning 

Hierbij valt het hoge percentage ondernemingen op dat al aan het begin van het productinnova

tieproces financiële beoordelingen uitvoert. Gezien de grote rol die de ondernemingen aan 

financiële beoordelingen bij de besluitvorming toedichten, is het gevaar aanwezig dat door een 

minder zorgvuldige financiële beoordeling levensvatbare productinnovaties voortijdig worden 

afgebroken (type-U fout). Zelfs nog voordat ze volledig op hun technische en commerciële 

haalbaarheid of wenselijkheid zijn getoetst. Vooral de ondernemingen uit het midden- en klein

bedrijf passen vaak alleen aan het begin van het productinnovatieproces een financiële beoorde

ling toe. Uitgedrukt in percentages voert 57% (n=7) van het midden- en kleinbedrijftegen 31 

% (n=39) van de grote ondernemingen aan het begin van het productinnovatieproces een finan

ciële beoordeling uit. Naast het zoveel mogelijk voorkomen van type-H fouten, waarbij renda

bele, levensvatbare productinnovaties ten onrechte worden afgebroken, dienen (financiële) eva

luaties vooral type-I fouten uit te sluiten. Bij zo'n fout wordt namelijk een productinnovatie 

geselecteerd en het ontwikkelingstraject ingestuurd en blijkt later een mislukking te zijn. Om 

type-I fouten zoveel mogelijk uit te sluiten dient voor elke fase te worden beoordeeld of van de 

productinnovatie op de lange termijn wel een positieve bijdrage aan het ondernemingsresultaat 

kan worden verwacht. Bij de evaluatie en selectie van productinnovatie dient vooral de nadruk 

liggen op het uitsluiten van type-I fouten, omdat deze tot negatieve geldstromen leiden. 

Rentabiliteit en risico 

Hier zal worden aangegeven in hoeverre de ondernemingen rentabiliteit en risico meenemen in 

hun financiële beoordeling van investeren in productinnovatie. Om de besproken disconte

ringsmetboden (NCW en IRV) te kunnen toepassen, dient naast de in- en uitgaande geldstro

men van het project de minimale rentabiliteitseis te worden bepaald. Deze dient tenminste gelijk 

te zijn aan de rentabiliteit die de vermogensverschaffers eisen als beloning voor het verstrekte 

vermogen. In de praktijk blijken de ondernemingen een grote verscheidenheid aan methoden te 

hanteren om dit percentage vast te stellen 37
• De meest gehanteerde methode voor het vaststellen 

van de minimale rentabiliteitseis is gebaseerd op de gemiddelde vermogenskostenvoet van de 

onderneming. Van de 21 ( 42%) ondernemingen die een minimale rentabiliteitseis vaststellen, 

heeft 48% aangegeven dit zo te doen. Gezien de grote verscheidenheid aan genoemde metho

den, blijkt dat dit kleine aantal ondernemingen grote moeite heeft met het vaststellen ervan. Dit 

37 Zie bijlage 5, tabel B5.28. 
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is merkwaardig, omdat het merendeel van de ondernemingen (76%) te kennen geeft dat finan

ciële beoordelingen een grote rol spelen bij besluitvorming over investeren in productinnovatie. 

De gemiddelde rentabiliteitseis bedraagt voor de ondernemingen 15,6% met een minimum van 

10% en een maximum van 20%38
• 

Bij een nadere analyse van de gegevens blijken beursgenoteerde ondernemingen ( 16,6%) een 

significant19 hogere (a=0,05) disconteringsvoet te hanteren dan de niet-beursgenoteerde onder

nemingen (13,2% ). Niet alleen hebben de beursgenoteerde ondernemingen een hogere gemid

delde disconteringsvoet, ze hanteren ook vaker een minimale rentabiliteitseis (56% tegen 26% 

van de niet-beursgenoteerde ondernemingen 411
). Dit hangt waarschijnlijk ten dele samen met de 

grootte van de onderneming en de functie van de informant. Grotere ondernemingen hebben 

vaak meer (financiële) expertise en zullen eerder een minimale rentabiliteitseis op (kunnen) stel

len. Slechts 12,5% van de ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf betrekt rentabiliteits

overwegingen in de financiële beoordeling van productinnovatie, tegenover 48% van de grote 

ondernemingen. Ook de functie van de informant is bepalend of de minimale rentabiliteitseis 

kan worden aangegeven. Het blijkt dat vooral de algemeen directeur en de research & develop

ment functionaris niet in staat zijn deze aan te geven41
• 

Bij de wijze waarop de ondernemingen bij de financiële beoordeling rekening houden met het 

risico dat verbonden is aan productinnovatie, blijkt 39% de disconteringsvoet te verhogen met 

een risico-opslag42
• Vierentwintig procent past een gevoeligheidsanalyse toe. Voorts schat 

twaalf procent van de ondernemingen het risico in door het uitwerken van verschillende scena

rio's. Het verhogen van de disconteringsvoet met een risico-opslag is daarmee de meest toege

paste methode bij de onderzochte ondernemingen om het risico van een project in de evaluatie 

mee te nemen. In onderzoeken van Laveren (1987) en Klammer en Walker (1984) komt deze 

methode echter pas op de tweede respectievelijk de vierde plaats. Op de eerste plaats noemen zij 

het uitwerken van verschillende scenario's, respectievelijk het toepassen van gevoeligheidsana

lyses. 

Na analyse blijkt verder, dat 21% van de ondernemingen twee methoden naast elkaar gebruikt. 

Van de ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf houdt 62% op de een of andere wijze 

rekening met risico, tegen 67% van de grote ondernemingen. Waar in de financieringstheorie 

wordt gepleit voor een afweging tussen rentabiliteit en risico, daar blijkt niet één onderneming 

uit het midden- en kleinbedrijf dit in de praktijk toe te passen. Van de grote ondernemingen 

3
" Zie bijlage 5, tabel B5.29. 

39 Zie bijlage 6E. 
40 Zie bijlage 5. tabel B5 .30. 
41 Zie bijlage 5, tabel B5 .3 1. 
42 Zie bijlage 5, tabel B5.32. 
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betrekt 40% zowel rentabiliteit als risico in de financiële beoordeling van productinnovatie. 

In dit onderzoek is niet onderzocht hoe maar àf de ondernemingen rekening houden met het ef

fect van inflatie. In totaal blijkt 26% van de ondernemingen bij de financiële beoordeling op de 

een of andere wijze rekening met inflatie te houden43
• De ondernemingen die inflatie in de eva

luatie meenemen blijken een hoger aandeel van hun omzet te exporteren. Het exportaandeel in 

de omzet bedraagt voor hen 77% (n=l2) tegenover 52% (n=30) voor de ondernemingen die 

geen rekening houden met inflatie. Dit is een significant44 verschil (a=0,05). Ook is onderzocht 

of de ondernemingen bij tussentijdse financiële beoordelingen van een productinnovatie reke

ning houden met de al gedane uitgaven ('sunk costs'). Hoewel een financiële analyse van een 

investeringsproject alleen op basis van toekomstige incrementele geldstromen dient te worden 

uitgevoerd (Brealey & Myers, 1991), neemt maar liefst 22% van de ondernemingen 'sunk 

costs' mee in de evaluatie van productinnovatie. Verrassend genoeg blijken dit juist grote 

ondernemingen te zijn (zie bijlage 8). 

Financiële beoordeling en de betrokken afdelingen 

Verder is onderzocht welke afdelingen en functies binnen de ondernemingen nauw bij de finan

ciële beoordeling van de productinnovatie zijn betrokken. Hierbij is aandacht geschonken aan 

de afdelingen die geldstroom- en! of winstschattingen leveren voor de financiële beoordeling, de 

afdeling die de financiële beoordeling uitvoert en de afdeling die tenslotte een doorslaggevende 

invloed heeft bij de 'go/no-go' beslissing. Het blijkt dat bij 80% van de ondernemingen die een 

financiële beoordeling uitvoert de financiële afdeling/administratie betrokken is bij de levering 

van gegevens ten behoeve van de evaluatie 45
• Ook R&D en marketing/verkoop zijn met 44% 

goed vertegenwoordigd. De daadwerkelijke uitvoering van de financiële beoordeling wordt 

hoofdzakelijk door de financiële afdeling/administratie (71%) gedaan, op grote afstand gevolgd 

door de directie (13%). De doorslaggevende invloed bij de 'go/no-go' beslissing daarentegen 

berust binnen bijna alle ondernemingen (89%) bij de directie. Opvallend is de geringe rol die de 

financiële afdeling/administratie hierbij speelt. Interessant is te zien welke afdeling de fmanciële 

beoordeling uitvoert bij verschillende ondernemingsgrootten. In grote ondernemingen is het 

hoofdzakelijk de financiële afdeling/administratie die de uitvoering van de financiële beoorde

ling op zich neemt. Terwijl juist in de kleinere ondernemingen deze meer tot de taken van de di

rectie kan worden gerekend4
ó. 

Tenslotte is nog gekeken naar het aantal afdelingen dat betrokken is bij de levering van geld

stroom- en! of winstschattingen. Daarbij blijkt dat 62% van de ondernemingen meer dan één 

43 
Zie bijlage 5, tabel 85.33. 

44 
Zie bijlage 6F. 

45 
Zie bijlage 5, tabel 85.34. 

46 
Zie bijlage 5, tabel 85.35. 
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afdeling in de financiële beoordeling betrekt47
• Vooral kleine ondernemingen betrekken meerde

re afdelingen bij de levering van informatie voor de financiële beoordeling. 

Problemen bij de financiële beoordeling 

Tabel 4.14 geeft een overzicht van de problemen die de ondernemingen uit het onderzoek on

dervinden bij de financiële beoordeling van productinnovatie. De meeste blijken samen te han

gen met onzekerheid over toekomstige marktontwikkelingen en gebrek aan informatie. De on

dernemingen blijken meer moeite te hebben met het genereren van de juiste informatie dan met 

de daadwerkelijke uitvoering van de financiële beoordeling (afwezigheid goed financieel eva

luatiemodel en optimaliseren productportefeuille ). 

Er zijn ook ondernemingen die aangeven helemaal geen problemen te ondervinden bij de finan

ciële beoordeling. Opvallend hierbij is dat dit vooral ondernemingen uit het midden- en kleinbe

drijfbetreft Van deze groep geeft 43% (n=7) aan geen problemen te ondervinden, tegen maar 

24% (n=33) van de grote ondernemingen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat deze onderne

mingen de investeringsbeslissing meer op een intuïtieve, 'entrepreneurial', grondslag nemen en 

hierbij ook eenvoudige evaluatiemethoden gebruiken. Dit stemt ook overeen met de constate

ring uit paragraaf 4.3.4, waarin geen enkele onderneming uit het midden- en kleinbedrijf een 

afweging tussen rentabiliteit en risico maakt en het voornamelijk de directie is die de financiële 

beoordeling uitvoert en de beslissingen neemt. 

Tabel4.14 Problemen bij de financiële beoordeling (n=45) 

·Geen 
· Afwezigheid goed financieel evaluatiemodel 
· Te veel exteme factoren bij beslissing 
· Schatten kosten en omzet 
· Registratie benodigde gegevens 
· Onzekerheden 
· Gebrek aan informatie 
· Alloceren kosten aan project 
· Spanningsveld holding en werkmaatschappij 
· Ontbreken referentiekader 
· Schatten omzet 
· Kwantificeren risico 
· Optimaliseren productportfolio 

Financiering van productinnovatie 

Percentage 
26,7 
11 '1 
8,9 
8,9 
8,9 
8,9 
8,9 
6,7 
4,4 
2,2 
2.2 
2,2 
2,2 

Figuur 4.4 toont het percentage ondernemingen dat productinnovatie op projectbasis financiert 

(projectfinanciering), dan wel op basis van de vermogensstructuur van de onderneming 

(balansfinanciering). Hierbij is onderscheid gemaakt naar de ondernemingsgrootte in werkne

mersaantal. Hieruit blijkt dat naarmate de onderneming groter wordt de financiering verschuift 

van project- naar balansfinanciering. 

47 Zie bijlage 5, tabel B5.36. 
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Figuur 4.4 Financiering van productinnovatie naar ondememingsgrootte in werk

nemersaantal 

De productinnovaties van de onderzochte ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf wor

den gemiddeld voor 94% met interne middelen gefinancierd48
• Het gemiddelde voor alle onder

nemingen bedraagt hiervoor 95%. Eerder bleek dat de ondernemingen bij de financiering van 

innovaties wel interne, maar geen externe belemmeringen ondervinden. Blijkbaar moeten de 

innovaties binnen de ondernemingen wedijveren met andere activiteiten bij de toewijzing van 

financiële middelen, maar ondervinden de ondernemingen geen moeite om, indien nodig, voor 

de innovaties externe financiering te krijgen en aan te wenden. Alle ondernemingen blijken 

eigen middelen aan te wenden om in de financieringsbehoeften van hun innovatieproject( en) te 

voorzien49
• Ook doen de ondernemingen hiervoor in grote getale (67%) een beroep op één of 

meerdere (subsidie )maatregelen van de overheid. Gemiddeld echter wordt slechts vier procent 

van de productinnovaties hiermee gefinancierd. Omdat banken en overige financiers slechts 

door vier respectievelijk twee procent van de ondernemingen als financieringsbron wordt inge

schakeld, nemen deze samen gemiddeld slechts twee procent van de innovatiefinanciering voor 

hun rekening. Niet meer dan vijf procent wordt met externe middelen gefinancierd. Blijkbaar 

staan de verschaffers van vreemd vermogen niet in de rij om de risicovolle productinnovaties te 

financieren. Het kan echter ook zo zijn dat de ondernemingen liever de vreemd vermogensver

schaffers buiten de deur houden en de benodigde middelen trachten te verkrijgen uit de eigen 

geldstroom. 

Subsidies 

Tabel4.15 geeft een overzicht van de subsidiemogelijkheden die de ondernemingen uit dit 

onderzoek benutten bij de financiering van productinnovatie. Al deze subsidiemogelijkheden 

48 Zie bijlage 5, tabel B5.37. 
49 Zie bijlage 5, tabel B5.38. 
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vallen onder de zogenaamde direct op innovatie gerichte instrumenten van de overheid. In totaal 

benut 82% van de ondernemingen één of meerdere subsidiemogelijkheden. 

Tabel 4.15 Benutte subsidiemogelijkheden (n=49) 

· lnstir 
· PBTS 
·TOK 
· BTIP 
OMK 

·Andere 

Percentage 
van totaal 

71,4 
28,6 
16,3 
10,2 
2.0 

16,3 

Onder 'andere' in tabel4.15 zijn genoemd: NIVR (2x), OHW, WIR (2x), IPR, NOVEM, EG

technologieprogamma en milieusubsidie. Voor een verklaring van deze afkortingen, zie bij

lage 9. 

De Subsidieregeling Innovatiestimulering (Instir) blijkt bij 71% van de ondernemingen de 

meest benutte subsidiemogelijkheid te zijn, gevolgd door de Subsidieregeling Programmatische 

Bedrijfsgerichte Technologie Stimulering (PBTS) met 29%. De overige subsidiemogelijkheden 

worden op veel kleinere schaal door de ondernemingen benut. In bijlage 10 is voor verschillen

de grootten (werknemersaantal) van ondernemingen gegeven welke subsidiemogelijkheden 

worden benut. Daaruit blijkt geen duidelijk verschil te constateren tussen de verschillende sub

sidiemogelijkheden die deze ondernemingen benutten. 

Gezien het bovenstaande is onderzocht of er misschien een verband tussen subsidiegebmik en 

een ondernemingskarakteristiek kan worden aangetoond. Daartoe zijn voor de ondernemings

grootte, de productinnovativiteit 50 en de R&D-intensiteie 1 in verschillende klassen het gemid

deld aantal benutte subsidies bepaald52
• Van de veertig ondernemingen die hebben opgegeven 

subsidies te benutten, maakt 45% van twee of meer subsidiemogelijkheden gebruik. Na analy

se van de gegevens blijkt dat bij de verschillende ondernemingsgrootten het aantal benutte sub

sidies elkaar niet veel te ontlopen (zie bijlage 11 ). Evenmin wijkt het aantal benutte subsidiemo

gelijkheden voor ondernemingen met een verschillende productinnovativiteit sterk van elkaar 

af. 

Hoewel de ondernemingen met de hoogste productinnovativiteit (>40%) gemiddeld overduide

lijk de meeste subsidiemogelijkheden (2,0) benutten. Dit geldt in nog sterkere mate voor de on

dernemingen met de hoogste R&D-intensiteit (2,7 subsidiemogelijkheden). De ondernemingen 

met de laagste R&D-intensiteit ( < 2%) benutten gemiddeld ook het minste aantal subsidiemoge-

60 Hierbij wordt onder productinnovativiteit verstaan het percentage van de omzet dat wordt ingenomen door producten 
die in de laatste drie jaar op de markt zijn gebracht. 

51 Onder R&D-intensiteit wordt hier verstaan het percentage van de omzet dat aan R&D-activiteiten wordt besteed. 
52 

Zie bijlage 5, tabel B5.39. 
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lijkheden (1,0). 

Tenslotte is gekeken naar de invloed van subsidie op de investeringsbeslissing. Voor 71% van 

de 48 informanten die hier hun mening over hebben gegeven blijkt de toekenning van subsidie 

niet van invloed op de investeringsbeslissing. Blijkbaar stelt het merendeel van de ondernemin

gen zich op het standpunt dat een investering ook zonder eventuele subsidie aan het uiteindelij

ke ondememingsresultaat moet bijdragen. Opvallend hierbij is dat maar 14,3% van de corpora

te planners van mening is dat subsidie geen invloed heeft op de investeringsbeslissing. 

4.4 Conclusies en consequenties voor vervolgonderzoek 
Uitgaande van de gestelde financiële doelstellingen van de onderzochte ondernemingen is nage

gaan op welke wijze ondernemingen (product-)innovatie financieel onderbouwen en welke 

aspecten daarbij een rol spelen. De financiële doelstellingen van de onderzochte ondernemingen 

geven duidelijk aan waar het in de praktijk om draait. Vrijwel alle ondernemingen streven naar 

een zo hoog mogelijke winstgevendheid. Deze doelstelling dient echter te worden bezien in het 

licht van de te publiceren jaarcijfers. De voor dit onderzoek gehanteerde economische waarde 

komt als financiële doelstelling (nog) nauwelijks voor. Dit hangt deels samen met het feit dat 

investeringen in productinnovatie eerder als een kostenpost worden gezien dan als een invester

ing. Het feit dat de onderzochte ondernemingen de financiële beoordeling vrijwel volledig rich

ten op het voorkomen van type-I fouten wijst eveneens in deze richting. Toch is deze waarde 

voor de betrokken ondernemingen een niet onbelangrijk gegeven, gezien het feit dat ruim een

derde van de ondernemingen DCF-technieken hanteert voor het beoordelen van investeringen 

in productinnovatie. 

Bij nagenoeg alle ondernemingen heeft de financiële beoordeling een grote tot beslissende in

vloed op het opstarten of continueren van productinnovatieprojecten. Daarbij is een duidelijke 

scheiding te zien tussen de gehanteerde methoden voor het midden- en kleinbedrijf en de overi

ge ondernemingen. De meer geavanceerdere methoden worden alleen door de grotere onderne

mingen gebruikt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het juist deze ondernemingen zijn die 

duidelijk aangeven behoefte te hebben aan een verbetering van de financiële beoordeling. Daar

naast wordt aangegeven dat de financiële beoordeling sterk wordt beïnvloed door een gebrek 

aan adequate informatie. 

Voor het vervolg van dit onderzoek betekent het bovenstaande dat nagegaan dient te worden 

wat de belangrijkste criteria zijn op basis waarvan een fïnanciële beoordeling dient plaats te vin

den. De indruk bestaat dat de ondernemingen ook niet goed weten welke informatie bij een der

gelijke beoordeling moet worden betrokken. Ook is het voor de ondernemingen niet altijd dui-
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delijk op basis van welke beschikbare informatie de verschillende financiële beoordelingsme

tboden mogen worden ingezet. Hierdoor komt het voor dat methoden die alleen goed kunnen 

worden toegepast bij een grote beschikbaarheid van informatie ook worden gehanteerd in 

gevallen waarin deze informatie niet aanwezig is. Het is daarom zinvol om deze aspecten in het 

vervolg van het onderzoek nader te belichten. Voor het te ontwerpen ESPI-model betekent dit, 

dat in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de informatie-arme fasen die zich in 

een productinnovatieproces voordoen. 
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Deel 111 

Innoveren in investeren 

Dit deel van het onderzoek 'Innoveren in investeren' is te karakteriseren als ontwerpgericht 

bedrijfskundig onderzoek, dat gericht is op het ontwikkelen en evalueren van een model voor 

de financiële beoordeling van productinnovatie. Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken 

dat zowel vanuit de literatuur als de praktijk een onvoldoende basis is te vinden voor de finan

ciële onderbouwing van productinnovatie. Teneinde voor de praktijk een bruikbaar model te 

ontwerpen zijn verschillende ondernemingen benaderd om hieraan ondersteuning te bieden in 

de vorm van deelname aan workshops en het laten uitvoeren van gevalstudies. 

In dit deel zijn drie hoofdstukken opgenomen. In hoofdstuk 5 wordt een uiteenzetting gegeven 

over de opzet en inhoud van de gehouden workshops en de bijdragen van de deelnemers daar

in, de gevalstudies en de belangrijkste resultaten in de vorm van criteria met betrekking tot 

financiële beoordeling van productinnovatie en functionele eisen met betrekking tot een financi

eel beoordelingsmodeL Verder wordt in dit hoofdstuk het productinnovatieproces verdeeld in 

drie trajecten, te weten: technologie, technologie/product en technologie/producUmarkt. In 

hoofdstuk 6 worden de criteria vervolgens aan deze trajecten gekoppeld en wordt nagegaan 

welke van de in de literatuur en de praktijk gehanteerde beoordelingsmetboden in de verschil

lende trajecten het meest voor toepassing geschikt zijn. Hoofdstuk 7 tenslotte geeft weer hoe 

het 'Evaluation and Selection of Product Innovation' -model (afgekort ESPI-model) is ontwik

keld en toegepast. Naast een nadere specificatie van de functionele eisen die aan het ontwerp 

van het model kunnen worden gesteld, wordt aangegeven hoe met behulp van het ESPI-model 

de meest geschikte financiële beoordelingsmetbode kan worden geselecteerd en welke aspecten 

daarbij voor ondernemingen afzonderlijk een rol spelen. 
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Criteria en eisen 

Hoofdstuk 5 Criteria en eisen ten aanzien van de financiële 
beoordeling 

5.1 Inleiding 
Teneinde meer verdieping te krijgen in de onderhavige problematiek, alsook om de bruikbaar

heid van het te ontwikkelen financiële beoordelingsmodel voor productinnovatie te kunnen ver

groten en te toetsen, zijn in aanvulling op de verworven inzichten vanuit de literatuur en de 

praktijk (via de interviews) vier workshops gehouden en vier gevalstudies verriche3
• 

Het eerste doel van de workshops en gevalstudies was om samen met de deelnemende onder

nemingen een basis te leggen voor een ontwerp van een 'evaluatie en selectie'-model voor pro

ductinnovatie door het inventariseren van de belangrijkste criteria en eisen. Het tweede doel van 

de workshops was de deelnemers, door het uitwisselen van ervaringen op dit terrein, kennis te 

laten nemen van de aanpak van deze problematiek in andere ondernemingen, waarmee een 

kruisbestuiving tussen de deelnemende ondernemingen kan worden gerealiseerd. 

De workshops en gevalstudies hebben betrekking op een zo compleet mogelijke inventarisatie 

van de criteria en eisen waarmee in een financieel beoordelingsmodel volgens de workshop

deelnemers rekening dient te worden gehouden (workshop 1), de vaststelling van de meest 

relevante criteria en eisen (workshop 2) en de invloed van deze criteria en eisen op de beoorde

ling binnen de verschillende deelnemende ondernemingen (workshop 3). Volgens Kuczmarski 

(1992) zijn geoperationaliseerde criteria een absolute voorwaarde voor een objectieve en 

betrouwbare beoordeling. De volgende voordelen zijn verbonden aan het gebruik van criteria 

bij de beoordeling van productinnovatie: 

• productinnovatie kan met behulp van criteria objectief worden beoordeeld; voorwaarde hier

bij is dat de criteria eenduidig zijn geformuleerd en geoperationaliseerd 

• productinnovatie kan met behulp van criteria gefundeerd, dat wil zeggen op weloverwogen 

gronden, worden beoordeeld 

• met behulp van criteria wordt zowel de evaluatie als de selectie inzichtelijk en daarmee ook 

communiceerbaar gemaakt. 

Met betrekking tot de criteria wordt een onderscheid gemaakt in criteria ten aanzien van de 

wenselijkheid/haalbaarheid en de aantrekkelijkheid van productinnovatie. Het beoordelen van 

de wenselijkheid/haalbaarheid heeft een onvoorwaardelijk karakter ten aanzien van de criteria. 

Dit houdt in dat aan deze criteria ten alle tijden moet worden voldaan om het productinnovatie

proces te kunnen voortzetten. Indien dit het geval is, kan de productinnovatie op aantrekkelijk-
52 

Deze gevalstudies zijn ten behoeve van dit onderzoek uitgevoerd door Elfring (1995) in het kader van zijn docto
raalscriptie. 
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heid worden beoordeeld met behulp van voorwaardelijke criteria. In de vierde en laatste work

shop tenslotte zijn op basis van de criteria en eisen uit de voorgaande drie workshops en de 

uitgevoerde gevalstudies de opzet en de eisen die gesteld dienen te worden aan een financieel 

beoordelingsmodel besproken. Hiervoor heeft een raamwerk als beginpunt gediend voor de 

discussie. Door de specifieke inbreng van de workshopdeelnemers was sprake van een partici

patief ontwerp. De uitwerking van het raamwerk tot het ESPI-model voor productinnovatie is 

tenslotte na afloop van de workshops en verwerking van de resultaten uit de gevalstudies met 

workshopdeelnemers uitvoerig bediscussieerd. De verdere ontwikkeling en toepassing van dit 

model zal worden beschreven in hoofdstuk 7. 

5.2 Opzet workshops en bijdrage deelnemers 
De workshops hebben plaatsgevonden in de periode september 1994 januari 1995. De bevin

dingen en resultaten van de workshops zijn na uitwerking in de daarop volgende workshop tel

kens aan de deelnemers teruggekoppeld (reflectie). Hierdoor ontstond bij de deelnemers een 

voortschrijdend inzicht en werd steeds meer diepgang verkregen, waardoor het steeds duidelij

ker werd waaraan een model voor evaluatie en selectie van productinnovatie zou moeten vol

doen. Aansluitend op deze workshopcyclus zijn enkele gevalstudies verricht. Deze hebben tus

sen augustus 1995 en november 1995 plaatsgevonden bij de ondernemingen A, B, C enD. 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de workshops en de gevalstudies. Na deze 

beschrijving wordt in paragraaf 5.4 een overzicht gepresenteerd van de belangrijkste resultaten 

(lijst van criteria en functionele eisen) die hieruit zijn voorgekomen. 

Workshop 1: Inventarisatie criteria en eisen 

Het doel van de eerste workshop was het inventariseren en bediscussiëren van de criteria die 

door de workshopdeelnemers van belang worden geacht bij het beoordelen van productinnova

tie. Na een onderlinge kennismakingsronde is een presentatie gehouden over het onderzoek 

"Investeren in innoveren & Innoveren in investeren". De achtergronden, doelstelling en opzet 

van het onderzoek zijn hierbij nader toegelicht. Vervolgens is na een korte discussie het begrip

penkader vastgesteld, dat aansluit bij het begrippenkader beschreven in hoofdstuk 3. Deze 

workshop leverde een voorlopige lijst van alle criteria op die door de deelnemers naar voren 

zijn gebracht. Deze lijst bleek uitgebreider te zijn dan de deelnemers afzonderlijk in hun eigen 

onderneming hanteerden. Ter voorbereiding op de volgende workshop is afgesproken dat de 

deelnemers na zouden gaan in hoeverre al deze criteria van toepassing zouden kunnen zijn bij 

de beoordeling van productinnovatie binnen de eigen onderneming. Daarbij diende ook te wor

den aangegeven waarom bepaalde criteria juist wel of juist niet van belang worden geacht. Met 

deze inzichten zouden dan in de volgende workshop de meest belangrijke criteria kunnen wor

den vastgesteld. 
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In deze workshop is ook aandacht besteed aan de eisen die zouden moeten worden gesteld aan 

een financieel beoordelingsmodel, enerzijds om de geformuleerde criteria daarin een rol te laten 

vervullen en anderzijds om de bruikbaarheid van het ESPI-model te kunnen verzekeren. 

Workshop 2: Vaststelling criteria en eisen 

Na terugkoppeling van de resultaten uit de eerste workshop is in deze workshop een overzicht 

gegeven van de resultaten van de literatuurverkenning (hoofdstuk 3) en de praktijkverkenning 

(hoofdstuk 4). Vervolgens hebben twee deelnemers, van respectievelijk Fokker Aircraft en 

Solvay-Duphar, verslag gedaan van de in hun onderneming gehanteerde beoordelingscriteria 

voor productinnovatie en de wijze waarop in hun onderneming productinnovatie financieel 

wordt beoordeeld. Bovendien hebben zij aangegeven op welke wijze zij met de criteria inge

bracht door de deelnemers van de andere ondernemingen in hun eigen onderneming zouden 

kunnen omgaan. De belangrijkste bevindingen die hieruit konden worden opgemaakt betreffen 

het hanteren van een disconteringsvoet, gebaseerd op de vermogenskostenvoet zonder risico

opslag, bij toepassing van de netto contante waarde methode en het rekening houden met de 

'opportunity' kosten verbonden aan het vastleggen van R&D-capaciteit. Na deze presentaties 

werd in aansluiting op de eerste workshop de discussie over de criteria hervat om vanuit een zo 

volledig mogelijke lijst van criteria de meest relevante te kunnen vaststellen. 

De opdracht die de deelnemers voor de volgende workshop meekregen was na te gaan of de 

vastgestelde criteria (voorzover nog niet gehanteerd in de eigen onderneming) in hun eigen 

beslissingssituaties ten aanzien van productinnovatie bruikbaar dan wel hanteerbaar zijn. 

Workshop 3: Invloed criteria en eisen 

In deze workshop is in twee presentaties de invloed van de criteria belicht, zoals vastgesteld in 

de vorige workshop. Het betreft situaties bij Gist-Brocades en bij PTT Telecom. Overeenkom

sten en verschillen met betrekking tot de invloed van de criteria op de financiële beoordeling 

zijn vervolgens uitvoerig bediscussieerd. Uit de discussie bleek de noodzaak de criteria verder 

eenduidig te definiëren en te operationaliseren. Twee vragen bleven na de discussie open: 

1. hoeveel tijd en geld moet worden besteed aan de verzameling van informatie ten behoeve 

van de financiële beoordeling van productinnovatie; 

2. hoe is op een consistente wijze, met name in het beginstadium van het productinnovatiepro

ces, de financiële beoordeling te integreren met een niet-financiële beoordeling (markt

aantrekkelijkheid, aansluiting bij de doelstelling( en), risico's en dergelijke). 

Met name vanwege de laatste vraag is het nut van de optietheorie voor de financiële beoordeling 

van productinnovatie besproken. De deelnemers gaven aan, dat toepassing van de optietheorie 

het inzicht in een productinnovatieproject sterk kan vergroten en dat de optiebenadering goed 

aansluit bij de manier van denken binnen R&D. Op grond van deze discussie werd afgesproken 
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om tijdens de volgende workshop een raamwerk te bespreken waarin deze optiegedachte is 

opgenomen. 

Workshop 4: Bespreking raamwerk voor de financiële beoordeling 

In deze workshop is op basis van de besprekingen in de voorgaande drie workshops een raam

werk gepresenteerd dat zou kunnen dienen om de financiële beslissing naar verschillende fasen 

van het productinnovatieproces te structureren. De bedoeling hiervan was een globale structuur 

aan te brengen in de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de financiële beoordeling 

(zie ook Nagel en Van Beek, 1992). In dit raamwerk, dat gebaseerd is op het model van Mat

thews (in: Van Houten, 1990), is een indeling naar drie verschillende trajecten aangebracht, te 

weten de trajecten technologie (traject 1), technologie/product (traject 2) en technologiel

product/markt (traject 3). In figuur 5.1 is dit raamwerk weergegeven. 
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Figuur 5.1 Raamwerk voor de financiële beoordeling 

mark1 

In de literatuur is voor deze onderverdeling ondersteuning te vinden bij Mitchell en Hamilton 

(1988). Zij stellen dat R&D-programma's kunnen worden gezien als drie achtereenvolgende 

fasen: 

a. kennisvergaring ('knowledge building') 

b. strategische positionering ('strategie positioning') 

c. commercialisatie ('business investment'). 

De uitgaven verbonden aan kennisvergaring kunnen volgens Mitchell en Hamilton het best 

worden beschouwd als 'cost of doing business', terwijl bij strategische positionering de 

nadruk moet liggen op het identificeren en waarderen van strategische opties. In de laatste fase 
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wordt tenslotte de winstgevendheid vastgesteld. 

In elk traject zijn duidelijk te onderscheiden kenmerken en activiteiten te onderkennen. In tra

ject 1 wordt kennis en ervaring opgedaan met voor de onderneming relevante technologieën. 

Op grond van deze activiteiten worden keuzen gemaakt welke technologieën voor verdere ont

wikkeling en toepassing in nieuween/of bestaande producten in aanmerking komen 54
• De toe

passingsmogelijkheden van de beschikbare technologieën in nieuwe producten vormen het 

startpunt van traject 2. In dit traject worden als het ware de applicatiemogelijkheden van de 

technologie(ën) voor nieuwe producten nader onderzocht en ontwikkeld tot prototypen. Dit tra

ject wordt afgesloten met het intern en extern (bij potentiële afnemers) testen van het nieuwe 

product. Traject 3 behelst de productievoorbereiding en de uiteindelijke marktintroductie. Van 

traject 1 naar traject 3 is sprake van afnemende onzekerheid als gevolg van toenemende infor

matie. Echter, de investeringen zijn in omvang toegenomen, aangezien al een veelheid aan acti

viteiten in de voorgaande trajecten zijn ondernomen. Als gevolg van de keuzen die in de voor

gaande trajecten zijn gemaakt is ook de flexibiliteit afgenomen. Immers, in traject 3 is slechts 

nog de vraag aan de orde of voor het nieuwe product de productie moet worden opgestart en! of 

het product op de markt moet worden geïntroduceerd. In de trajecten 1 en 2 is de operationele 

flexibiliteit het grootst, hetgeen mogelijkbeden biedt voor toepassing van de optietheorie. 

Per traject is sprake van een besluitvormingsproces met een iteratief karakter tussen de elemen

ten bewustwording, zoeken en selecteren. Van der Kooy (1983) verbindt aan deze elementen 

respectievelijk informatie, creativiteit en criteria voor selectie. 

Per traject kan als meest relevante vraag worden onderkend: 

traject 1: welke technologieën komen voor (verdere) investering in aanmerking? 

traject 2: welke producten komen voor (verdere) investering in aanmerking? 

traject 3: voor welke producten dient (verder) te worden geïnvesteerd in productievoorberei

ding en marktintroductie? 

Naar aanleiding van de presentatie van dit raamwerk zijn de volgende discussiepunten en 

opmerkingen door de deelnemers naar voren gebracht: 

• de indeling in drie verschillende trajecten suggereert vanuit het raamwerk dat de tijd die 

nodig is om de trajecten te doorlopen gelijk is, dit zal echter zelden het geval zijn; de ver

schillende trajecten zullen in tijdsduur aanmerkelijk kunnen variëren. Hetzelfde geldt voor de 

omvang van de investeringen per traject 

• het instappunt van het productinnovatieproject kan liggen bij elk van de drie trajecten. 

Ondernemingen die zich bijvoorbeeld meer op toegepast onderzoek en! of ontwikkeling rich

ten, zullen pas in het tweede traject (TIP) een start maken. In dat geval wordt de benodigde 

technologie ingekocht 
53 Dit eerste traject wordt niet expliciet onderkend in het stage-gate systeem van Cooper (zie figuur 3.6). Hierin start 

het proces met een concreet idee over een nieuw product. 

123 



DeellTT: Innoveren in investeren 

• deze indeling geeft duidelijk aan waar belangrijke besluiten worden genomen en tot welke 

resultaten deze besluiten moeten leiden 

• er zijn mogelijkheden om met dit raamwerk de besluitvorming voor (internationale) acquisi

ties te structureren 

• het raamwerk is een goede basis voor het ontwikkelen van het beoogde beoordelingsmodel 

als managementinstrument; de concretisering van het raamwerk vanuit de eigen situatie op 

concrete projecten dient nog de nodige aandacht te krijgen 

• de verdere ontwikkeling van het raamwerk tot een model, dat (financit!le) beslissingen ten 

aanzien van productinnovatie mogelijk maakt, dient in enkele gevalstudies verder te worden 

uitgediept; hiermee kan eveneens meer inzicht in de structurele eisen voor toepassing van het 

instrument worden verkregen. 

Dit raamwerk zal als basis dienen voor het te ontwikkelen ESPI-model (zie hiervoor 

hoofdstuk 7), waarmee voor de verschillende trajecten de meest geschikte financit!le beoorde

lingsmetbode kan worden achterhaald. 

5.3 Gevalstudies 
De gevalstudies zijn uitgevoerd bij de ondernemingen A, B, C enD. De ondernemingen wen

sen in dit kader anoniem te blijven in verband met de vertrouwelijkheid van de door hen ver

strekte informatie. Bij deze ondernemingen zijn zowel gesprekken gevoerd met functionarissen 

uit het R&D-veld als uit het financiële veld. Ook heeft een uitgebreide bestudering van het ver

strekte materiaal plaatsgevonden. Het doel van de gevalstudies was tweeledig; enerzijds om de 

criteria en eisen uit de workshops verder aan te vullen tot een compleet overzicht van relevante 

criteria en eisen voor de financit!le beoordeling van productinnovatie en anderzijds op project

niveau een dieper inzicht te verwerven in de toepasbaarheid van het in de workshops gepresen

teerde raamwerk. Voor een uitgebreide beschrijving van deze gevalstudies wordt verwezen 

naar Elfring (1995). De resultaten van de afzonderlijke gevalstudies hebben door reflectie 

geleid tot een voortschrijdend inzicht over de bij de fmancit!le beoordeling relevante criteria en 

eisen en de toepasbaarheid van het raamwerk. De beschrijving van de gevalstudies is verdeeld 

naar algemeen, productinnovatie en de financit!le beoordeling van productinnovatie. 

5.3.1 Onderneming A 
Algemeen 

Onderneming A is een productievestiging van een internationaal chemisch concern en vervaar

digt pigmenten en pigmentpreparaten ten behoeve van onder andere de kunststof-, lak- en 

drukinktindustrie. De markten waarop A zich beweegt zijn relatief weinig innovatief en voor 

zover van innovatie sprake is, vinden deze voornamelijk plaats als reactie op afgekondigde of 
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toekomstige milieumaatregelen. De onderneming tracht door middel van een zogenaamde 

'niche' -strategie producten met een hoge kwaliteit en toegevoegde waarde in de markt te zetten. 

Onderneming A besteedt per jaar gemiddeld 4,5% (anderhalf miljoen gulden) van de omzet en 

10,5 mensjaren aan R&D. Hiervan gaan één miljoen gulden naar de afdeling Productontwik

keling en een half miljoen naar het productielaboratorium. De belangrijkste activiteiten van de 

afdeling productontwikkeling zijn ontwikkeling (50% ), kwaliteitsverbetering (25% ), product

innovatie (20%) en procesinnovatie (5% ). 

Productinnovatie 

Van het jaarlijkse R&D-budget wordt 20% besteed aan productinnovatie. Per jaar worden door 

de afdeling Verkoop in de vorm van een checklist zo'n 450 ontwikkelopdrachten aan Product

ontwikkeling gegeven. Dit betreft voornamelijk tegentyperingen van bestaande pigmentprepa

raten. Als voorbeeld van een tegentypering kan worden gedacht aan de ontwikkeling van een 

pigmentpreparaat voor een krat Grolsch-grijs op basis van een pigmentpreparaat voor 

Heineken-geeL De innovatie-activiteiten spelen zich voornamelijk af in het tweede en derde tra

ject van het productinnovatieproces. De beoordelingshorizon is daarbij relatief kort (tot onge

veer zes maanden). Met betrekking tot het productinnovatieproces worden geen fasen onder

scheiden, waardoor in dit proces ook geen formele beslispunten aanwezig zijn. Op basis van de 

technische specificaties, die tezamen met onder meer de geschatte afzet op de checklist worden 

vermeld, wordt het nieuwe product ontwikkeld en wordt er een laboratoriummonster van 

gemaakt. De administratie berekent, uitgaande van het capaciteitsbeslag in de productie, de 

kostprijs van de door Verkoop ingegeven offerte. Verkoop bepaalt mede hierop de offerteprijs 

die aan de afnemer kan worden voorgelegd. Gemiddeld wordt zo circa dertig procent van de 

uitgebrachte offertes omgezet in een order. 

Voor dit onderzoek is gezocht naar een representatief voorbeeld van een productinnovatie zoals 

die binnen onderneming A wordt uitgevoerd. Gekozen is voor de ontwikkeling van een pro

duct voor het transparant inkleuren van poederlakken (hier verder te noemen transparant). 

Financiële beoordeling van productinnovatie 

Voor de reconstructie van de besluitvorming rond dit product zijn binnen de onderneming 

gesprekken gevoerd met het hoofd Productontwikkeling, de locatiemanager, het hoofd Produc

tie en de directeur Verkoop van de moedermaat<>chappij. Hieruit werd duidelijk dat de besluit

vorming over het aangaan en uitvoeren van transparant zich grotendeels buiten de invloedssfeer 

van zowel A als de moedermaatschappij heeft afgespeeld. De activiteiten hiervan hebben zich 

voornamelijk toegespitst op het uitvoeren van het technisch onderzoek en het informeren van de 

centrale research van de moedermaatschappij. Uit de gesprekken en de documentatie over 

transparant bleek dat de commerciële haalbaarheid onvoldoende is onderzocht en dat een sterke 

nadruk is gelegd op de technische ontwikkeling. In een van de gesprekken heeft de projectlei-
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der van transparant aangegeven als de belangrijkste criteria te hanteren de grootte van de poten

tiële markt, de rentabiliteit en de kans op technisch succes bij de beoordeling van productinno

vatie. Deze criteria zijn echter niet duidelijk vastgelegd en omschreven, waardoor vaker discus

sies hierover ontstaan. Met betrekking tot de financiële beoordeling heeft deze gevalstudie 

opgeleverd, dat duidelijk is geworden dat productinnovatie in onvoldoende mate financieel 

wordt onderbouwd en dat het binnen de onderneming onduidelijk is hoe hiermee moet worden 

omgegaan. 

5.3.2 Onderneming B 
Algemeen 

De tweede gevalstudie is uitgevoerd bij de Research divisie van een grote zuivelcoöperatie. 

Deze produceert functionele ingrediënten voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische indu

strie. Onderneming B is opgebouwd uit drie divisies: 

• de divisie Basic Ingredients; deze divisie produceert en verkoopt zuivel 'cornmodities' als 

melkpoeders en weipoeders 

• de divisie Specialties; deze divisie produceert en verkoopt hoog gespecialiseerde ingrediën

ten met een hoge toegevoegde waarde als lactoferrin en lactoperoxidase 

• de divisie Research; deze divisie verricht zowel zelfstandig (20%) als in opdracht (80%) van 

de overige twee divisies onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe technologieën, producten, 

applicatiemogelijkheden en processen. 

In het algemeen richten de activiteiten die de divisie Research uitvoert voor de divisie Basic In

gredients zich voornamelijk op procesinnovatie en kwaliteitsverbetering. Voor de divisie Spe

cialties worden voornamelijk nieuwe applicatiemogelijkheden ontwikkeld. De vrije research, 

die in opdracht en voor eigen rekening wordt uitgevoerd, richt zich hoofdzakelijk op het ont

wikkelen van nieuwe producten uit toegepast onderzoek. Fundamenteel onderzoek naar nieuwe 

technologieën wordt in samenwerking met en door diverse onderzoeksinstellingen uitgevoerd. 

Ook dit is ondergebracht bij vrije research. 

Per jaar investeert onderneming B zo'n 1,8% van de omzet in R&D, waarvan ongeveer twee

derde in productinnovatie (f 7,1 miljoen). De productinnovatieprocessen kennen een gemiddel

de doorlooptijd van een half jaar voor de ontwikkeling van nieuwe applicatiemogelijkheden, tot 

wel meer dan vijf jaar voor de ontwikkeling van compleet nieuwe producten uit nieuwe techno

logieën. 

Productinnovatie 

Voor de rapportage over en de beheersing van de R&D-projecten hanteert onderneming B het 

zogenaamde Business Unit model (BU-model). Dit is gebaseerd op de klant-leverancierrelatie 

tussen de research divisie en de business units van de overige divisies. In deze structuur vinden 

126 



Criteria en eisen 

R&D-activiteiten uitsluitend plaats in opdracht en voor rekening van een interne opdrachtgever 

(i.c. een business unit of de groep). De verantwoordelijkheid voor de beoordeling en recht

vaardiging van de productinnovatie ligt echter volledig bij research. Het gevolg hiervan is, dat 

het onduidelijk is waarop en wanneer productinnovatie moeten worden beoordeeld. Deze 

onduidelijkheid wordt verder in de hand gewerkt doordat het huidige BU-model geen fasen 

binnen de productinnovaties onderscheidt waartussen formele beslispunten zijn opgenomen. 

Naast het feit dat er geen formele beoordelingscriteria zijn geformuleerd, wordt bij de beoorde

ling ook geen onderscheid gemaakt naar de verschillende typen productinnovaties, zoals die 

voor Basic Ingredients, Specialties en de Groep worden uitgevoerd. Uit gesprekken met enkele 

leden van het management team is naar voren gekomen dat hieraan binnen de onderneming een 

grote behoefte bestaat. 

Financiële beoordeling van productinnovatie 

Om aan het ontbreken van formele beoordelingscriteria tegemoet te komen, heeft de divisiecon

troller recent enkele voorlopige criteria geformuleerd. Om inzicht te verkrijgen in de wijze 

waarop de productinnovaties met behulp van deze voorlopige criteria worden beoordeeld, is 

een lopende productinnovatie onder de loep genomen. De belangrijkste conclusie die hieruit 

kan worden getrokken, is dat in de beginfasen van het project vrijwel uitsluitend naar de tech

nische haalbaarheid wordt gekeken. De commerciële en financiële haalbaarheid worden pas 

onderzocht bij de overdracht van een productinnovatieproject van de research divisie aan een 

Business Unit. 

Uit de gesprekken zijn een aantal belangrijke aspecten naar voren gekomen: 

• de doorlooptijd blijkt van zeer groot belang te zijn voor het succes van productinnovatie; 

voor een commercieel aantrekkelijke positie moet de markt als eerste of als tweede worden 

betreden 

• bij Basic lngredients zijn de schaalgrootte en de kostprijs van doorslaggevend belang voor 

het succes van productinnovatie en bij Specialties is dat de toegevoegde waarde 

• vanwege het ontbreken van een duidelijke prioriteitstelling worden naast een aantal grote te 

veel kleine projecten uitgevoerd 

• de projectorganisatie (fasering, mijlpalen, onduidelijke verantwoordelijkheden, etc.) rond 

productinnovatie is onvoldoende geformaliseerd, waardoor de financiële beoordeling prag

matisch en ongestructureerd plaatsvindt 

• vooral bij productinnovatie voortkomend uit fundamenteel of toegepast onderzoek blijken 

dikwijls aantrekkelijke mogelijkheden tot vervolginvesteringen (spin-off of strategische 

opties) te kunnen worden onderkend, die echter niet in de financiële beoordeling worden 

meegenomen 

• de criteria zijn niet duidelijk en eenduidig geoperationaliseerd, waardoor van een objectieve 

beoordeling geen sprake is. 
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5.3.3 Onderneming C 
Algemeen 

De derde gevalstudie is uitgevoerd bij de divisie Corporale New Business Development 

(CNBD) van een internationaal opererende biotechnologie onderneming. De belangrijkste pro

ducten komen voort uit fermentatieprocessen. Onderneming C is opgebouwd uit vijf divisies, 

geconcentreerd rondom de volgende productgroepen: 

• gist en bakkerijproducten 

• grondstoffen en intermediates voor de farmaceutische industrie 

• enzymen voor onder andere de wasmiddelen-, zetmeel verwerkende, textiel- en leerindustrie 

• smaakstoffen voor de voedingsmiddelenindustrie 

• ontwikkeling van nieuwe producten door productinnovatie. 

Productinnovatie 

Alle activiteiten op het gebied van productinnovatie zijn ondergebracht binnen de divisie 

CNBD. Het productinnovatieproces is binnen CNBD onderverdeeld in drie fasen, met tussen 

de fasen een formeel beslispunt Deze fasen zijn: conceptfase, 'feasibility' fase en projectfase. 

De gemiddelde doorlooptijd van productinnovatie binnen de onderneming bedraagt zo'n vijf 

jaar. In de conceptfase worden ideeën door middel van 'desk research' en gesprekken met des

kundigen op een zevental kwalitatieve criteria beoordeeld. Per jaar worden zo'n honderd idee

ën, voortkomend uit 'market-pull' dan wel uit 'technology-push', ter beoordeling aan CNBD 

voorgelegd. Ideeën waarvan tenminste de technische of de commerciële haalbaarheid reëel 

wordt geacht, worden in de 'feasibility' fase verder uitgewerkt. In deze fase worden de ideeën 

verder beoordeeld op de samengestelde criteria markt/industrie-aantrekkelijkheid, concurrentie

vermogen en aansluiting bij doelstellingen/risico's. Deze drie criteria zijn samengesteld uit in 

totaal dertig onderliggende criteria. Bij de beoordeling wordt per criterium een score van 1 tot 

en met 5 gegeven, hetgeen resulteert in ongewogen totaalscores voor de drie criteria. Alle crite

ria die bij de beoordeling van productinnovatie worden gehanteerd zijn formeel vastgelegd en 

geoperationaliseerd. Is in de vorige fase zowel de technische als de commerciële haalbaarheid 

voldoende aangetoond, dan krijgt het project bij prolongatie de projectstatus en wordt de volle

dige ontwikkeling ('full scale development') in gang gezet. Hiervoor wordt een uitgebreid 

businessplan geschreven en worden de benodigde middelen binnen de onderneming vrijge

maakt. Twee keer per jaar worden de uitgangspunten van het businessplan op hun geldigheid 

herzien en het project zo nodig bijgestuurd. 

Financiële beoordeling van productinnovatie 

Onderdeel van elke beoordeling in de 'feasibility' fase is een financiële analyse. Bij deze analy

se wordt getracht inzicht te verkrijgen in de financiële aantrekkelijkheid van het project en de 

gevoeligheid hiervan met behulp van scenario- en gevoeligheidsanalyses. De financiële criteria 
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die hierbij worden gehanteerd zijn de terugverdientijd, de netto contante waarde en de interne 

rentabiliteit. Elke drie maanden vindt er een 'review' plaats, waarin de beslissing over prolon

gatie ('go/no-go') van het project wordt genomen. 

Uit de gesprekken die binnen CNBD zijn gevoerd is gebleken dat grote behoefte bestaat aan de 

mogelijkheid om, met name in de beginfase, productinnovatie financieel te beoordelen. Daar

naast bestaat een behoefte om de financiële en de niet-financiele beoordeling op een eenvoudige 

manier te integreren. In plaats van twee afzonderlijke beoordelingen en uitkomsten wil men 

naar één consistente beoordeling toe. 

5.3.4 Onderneming D 
Algemeen 

Deze laatste gevalstudie is uitgevoerd bij het Bedrijfskundig Adviesbureau (BA) van een inter

nationaal, research georiënteerde farmaceutische onderneming. De activiteiten zijn verdeeld 

over de volgende productgroepen: 

• Farmacie; geneesmiddelen, voornamelijk gericht op stoornissen van het centraal zenuwstel

sel, vaatziekten, maag- en darmstoornissen 

• Diergeneeskunde; vaccins, antibiotica en farmaceutica voor nuts- en gezelschapsdieren 

• Farmaceutische halffabrikaten; producten en tussenproducten voor de farmaceutische indu

strie, waaronder vitamine D, cholesterol en gewasbescherrningsproducten. 

V oor deze gevalstudie heeft de ontwikkeling van een antimigraine medicijn voor Farmacie 

model gestaan. Het antimigraine-project kent zijn oorsprong in door de onderneming zelf ver

richt fundamenteel onderzoek. 

Productinnovatie 

De ontwikkeling van een geneesmiddel is een zeer complex, kostbaar en langdurig proces. De 

gemiddelde doorlooptijd bedraagt ruim elf jaar. Onderneming D verdeelt het productinnovatie

proces in acht fasen, waarbij voor elke fase een formeel beslispunt is ingelast. In figuur 5.2 

zijn per beslispunt de belangrijkste criteria weergegeven die onderneming D hanteert bij de 

beoordeling van productinnovatie. Inzicht in de gehanteerde criteria is verkregen door de 

besluitvorming bij het antimigraineproject te reconstrueren aan de hand van gesprekken met het 

hoofd en enkele medewerkers van het Bedrijfskundig Adviesbureau en dossierstudie. Deze 

afdeling voert alle financieel-economische analyses van R&D-projecten uit binnen de onderne

ming. De criteria die de onderneming hiervoor hanteert zijn echter niet formeel vastgelegd en! of 

geoperationaliseerd. 
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Figuur 5.2 Belangrijkste criteria per beslispunt voor onderneming D 

Financiële beoordeling van productinnovatie 

Vanaf het derde beslispunt (voorontwikkeling) wordt een eerste financiële analyse uitgevoerd. 

De invulling van deze analyse wordt gedurende de uitvoering van het productinnovatieproces 

steeds gedetailleerder. Onderdeel van deze analyse is een portefeuille-analyse. Hierbij wordt het 

geldstroompatroon van de productinnovatie afgezet tegen de geldstromen van de producten uit 

de huidige portefeuille. 

Een belangrijke conclusie die kan worden getrokken uit de bestudering van dit project is, dat de 

operationele flexibiliteit van grote invloed is op de waarde ervan. Uit de in bijlage 13 uitgevoer

de financiële analyse blijkt dat de verwachte waarde van het project aanmerkelijk hoger is als 

rekening wordt gehouden met de mogelijkheden die het management heeft om in te spelen op 

informatie die gaandeweg het productinnovatieproces beschikbaar komt. 

5.4 Resultaten uit de workshops en gevalstudies 
De gevalstudies hebben samenvattend de volgende karakteristieken voor wat betreft de finan

ciële beoordeling van investeringen in productinnovatie. Bij drie van de vier ondernemingen 

vindt productinnovatie haar oorsprong in fundamentele research. Alleen onderneming A kent 

geen fundamentele research. De benodigde kennis voor productontwikkeling wordt extern ver

worven. Wat opvalt bij deze gevalstudies is dat bij drie van de vier ondernemingen geen een

duidige criteria bestaan waarop productinnovatie financieel zou kunnen worden beoordeeld. 

Hierdoor is het voor deze ondernemingen moeilijk, zo niet onmogelijk, prioriteiten aan de ver

schillende projecten te verbinden. Dit leidt ertoe dat, hoewel een financiële beoordeling in alle 
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fasen van het productinnovatieproces als uiterst belangrijk wordt gezien, andere (niet-finan

ciële) criteria de keuze bepalen. Verder is het opvallend dat geen enkele onderneming een diffe

rentiatie van criteria naar de te onderscheiden fasen heeft aangebracht 

In tabel5.l zijn de karakteristieken met betrekking tot de beoordeling van productinnovatie in 

de onderzochte ondernemingen weergegeven. 

Tabel 5.1 Karakteristieken van de beoordeling van ondernemingen A, B,C en D 

8 c D 
Karakteristieken 

Oorsprong produktinnovatie r/D R/r/D Rlr/D 

Nee Ja Nee 

Horizon beoordeling < 6 maanden; < 1 0 jaar < 10 jaar < 20 jaar 

De discussies over de criteria en eisen binnen de workshops die voor en aan een financieel 

beoordelingsmodel voor productinnovatie dienen te worden gesteld, hebben een veelheid aan 

financiële en niet-financiële criteria en eisen opgeleverd. Voor een compleet overzicht van alle 

criteria wordt verwezen naar bijlage 12. Voor het vervolg van het onderzoek wordt in paragraaf 

5.4.1 enkel uitgegaan van de criteria die ingezet kunnen worden ten behoeve van de financiële 

beoordeling. Met betrekking tot de eisen worden vervolgens de functionele eisen ten aanzien 

van een beoordelingsmodel aangegeven. De structurele eisen komen in hoofdstuk 7 aan de 

orde. 

5.4.1 Criteria ten behoeve van de financiële beoordeling 
De criteria ten behoeve van de financiële beoordeling van productinnovatie met betrekking tot 

de wenselijkheid/haalbaarheid vormen de onvoorwaardelijke criteria waaraan te allen tijde vol

daan moet worden om het productinnovatieproces doorgang te laten vinden. Ter beoordeling 

van de aantrekkelijkheid dienen de voorwaardelijke criteria. In de praktijk is het gebruikelijk dat 

strategische en technische criteria in de beginfase van het productinnovatieproces de nadruk 

krijgen en in de latere fasen de commerciële en financiële criteria. Gezien de toename van de 

beschikbare informatie gedurende het verloop van het productinnovatieproces lijkt dit niet ver

wonderlijk. De discussies binnen de workshops hebben echter duidelijk aangegeven dat alle 

criteria (zowel de onvoorwaardelijke als voorwaardelijke) in alle fasen van even groot belang 

worden geacht. 
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Dit houdt in dat het eveneens wenselijk is om in alle fasen een financiële beoordeling te laten 

plaatsvinden, hetgeen criteria vereist waarmee dit mogelijk kan worden gemaakt. In de tabellen 

5.2 en 5.3 zijn de criteria voortkomend uit de workshops en gevalstudies die van belang zijn in 

het kader van de financiële beoordeling weergegeven. 

Tabel 5.2 Criteria ten aanzien van de wenselijkheid/haalbaarheid 

R&D-budget er dient voldoende ruimte binnen het R&D-budget aanwezig te zijn 
om de productinnovatie te kunnen uitvoeren 

Maximale de financiële draagkracht van de onderneming, uitgedrukt in de 
vermogensbehoefte maximale vermogensbehoefte van de productinnovatie gedurende 

de planninghorizon, mag niet worden overschreden 

Financierbaarheld de vermogensbehoefte van de productinnovatie gedurende de 
planninghorizon dient financierbaar te zijn (intern dan wel extern). 
Met andere woorden, genereert de onderneming voldoende 
operationele geldstromen om productinnovatie te kunnen finan-
eieren, dan wel beschikt de onderneming over voldoende leen-
capaciteit c.q. manoeuvreerruimte? 
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Tabel 5.3 Criteria ten aanzien van aantrekkelijkheid 

Kans op de kans dat de productinnovatie technisch een succes wordt, 
technisch succes uitgedrukt in een percentage 

Kans op de kans dat het nieuwe product commercieel een succes wordt, 
commercieel succes uitgedrukt in een percentage 

i Ontwikkeldoorlooptijd de totale doorlooptijd van idee tot marktrijp product 

! Strategische opties de mate waarin uil productinnovatie nieuwe technologie- enlof 
productmogelijkheden (spin-offs) kunnen voortkomen 

Operationele flexibiliteit de mate waarin productinnovatie kan worden bijgestuurd als reac-
tie op toekomstige ontwikkelingen en het ter beschikking komen 
van nieuwe informatie 

Financieel risico de mate waarin het succes van productinnovatie afhangt van on-
zekerheden, uitgedrukt in de variabiliteit of de spreiding van de 
geldstromen 

Winstmarge het te realiseren verschil tussen de verkoopprijs en de kostprijs 
van het nieuwe product 

Netto geldstroom het te realiseren verschil tussen de uitgaande en de ingaande 
geldstromen 

Interne rentevoet het financiële resultaat van het productinnovatieproject, uiige-
drukt als percentage waarbij de contante waarde van de netto 
geldstromen nihil is 

Netto contante waarde absolute maat voor hel te behalen financiële resultaat van het 
productinnovatieproject, dat wordt berekend door alle met de 
productinnovatie verbonden geldstromen contant te maken tegen 
de van het risico afhankelijke rentabiliteitseis 

Terugverdientijd de Ie realiseren lijd waarbij de som van de ingaande geldstromen 
gelijk is aan de som van de uilgaande geldstromen 

Invloed op de mate waarin de produelinnovatie de vermogensstructuur en 
vermogensstructuur daarmee de vermogenskosten van de onderneming beïnvloedt 

Invloed op de mate waarin de productinnovatie de rentabiliteit en hel risico 
productportefeuille van de overige productinnovaties en/ of producten beïnvloedt 

5.4.2 Functionele eisen met betrekking tot een financieel beoordelingsmodel 
Tijdens de workshops en de uitvoering van de gevalstudies zijn door betrokkenen naast de cri

teria voor de financiële beoordeling ook eisen geformuleerd waaraan een financieel beoorde

lingsmodel dient te voldoen. Deze eisen zijn te onderscheiden in functionele (of inhoudelijke) 

en structurele eisen. De functionele eisen hebben betrekking op datgene wat met het model 

gedaan moet kunnen worden. De structurele eisen daarentegen geven aan waaraan het model 

dient te voldoen om het voor een financiële beoordeling, waaraan functionele eisen zijn verbon-
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den, bruikbaar te maken. De structurele eisen zullen in hoofdstuk 7 bij de beschrijving van de 

ontwikkeling van het ESPI-model aan bod komen. De functionele eisen zijn: 

Relaties met overige activiteiten 

De relaties die bestaan tussen het beschouwde productinnovatieproject en andere producten 

en/ of productinnovatieprojecten binnen de onderneming. Deze relaties betreffen zowel de volg

tijdelijke ('spin-offs' ofwel strategische opties) als de gelijktijdige relaties (synergie-effecten). 

Incorporatie van operationele flexibiliteit 

Het identificeren en incorporeren van operationele opties. Deze bieden het management de 

flexibiliteit om productinnovatie bij te sturen als reactie op toekomstige ontwikkelingen en het 

beschikbaar komen van additionele informatie. 

Identificatie en invloed van relevante criteria 

Inzicht in de belangrijkheid van de onvoorwaardelijke (wenselijkheid/haalbaarheid) en voor

waardelijke (aantrekkelijkheid) criteria voor de beoordeling; biedt het management duidelijke 

handvatten om de uitvoering van de productinnovatie aan te sturen. Hiermee zijn ook ex-ante 

analyses mogelijk over de invloed van variabelen bij verschillende situaties ten aanzien van 

organisatie, technologie en markt. Daarnaast levert dit inzicht de mogelijkheid ex-post analyses 

te maken, teneinde een kennisbron te genereren, op basis waarvan leereffecten kunnen worden 

benut voor toekomstige productinnovatieprojecten. 

Weergave geldstroomverloop 

Inzicht in het verloop van de netto geldstroom van een productinnovatieproject; verschaft een 

goed beeld van de aantrekkelijkheid ('cash generating ability') en daarmee ook van de finan

ciële consequenties ('value at risk'). Het verloop van de netto geldstromen kan zichtbaar wor

den gemaakt met behulp van de 'netto contante waarde-curve' en biedt inzicht in onder meer de 

terugverdientijd, het financiële risico, het neerwaartse risico, de vermogensbehoefte en de eco

nomische waarde. 

Prioriteitstelling 

Bij beperkingen in de ontwikkel-, productie- enlof financiële capaciteit is prioriteitstelling een 

instrument om de beperkte capaciteiten toe te wijzen. Om prioriteitstelling mogelijk te maken 

kan de beoordeling worden gesplitst in een stap die de productinnovaties toetst op wenselijk

heid/haalbaarheid en een stap waarin deze worden getoetst op aantrekkelijkheid. 

Afweging rentabiliteit en risico 

V oor een effectieve investeringsbeslissing dient een afweging te worden gemaakt tussen de 
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rentabiliteit en het risico van een productinnovatieproject Deze afweging geeft inzicht in de bij

drage van productinnovatie aan de economische waarde van de onderneming. 

Voor de ontwikkeling van het ESPI-model, waarmee voor de te onderscheiden trajecten van het 

productinnovatieproces de meest geschikte financiële beoordelingsmetbode kan worden gese

lecteerd, is het van belang na te gaan in hoeverre de criteria uit dit hoofdstuk en de financiële 

beoordelingsmetboden uit hoofdstuk 3 voor de verschillende trajecten van toepassing c.q. geëi

gend zijn. Daartoe worden in het volgende hoofdstuk de criteria en beoordelingsmethoden, op 

basis van de beschikbare informatie en uitgaande van de specifieke eigenschappen van product

innovatie, aan de verschillende trajecten toegewezen. 
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Financiële beoordelingsmethoden per traject 

Hoofdstuk 6 Financiële beoordelingsmetboden per traject van het 
productinnovatieproces 

6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden allereerst de meest relevante criteria (uit hoofdstuk 5) gekoppeld aan 

de verschillende trajecten van het productinnovatieproces en vervolgens op basis van deze cri

teria per traject de financiële beoordelingsmetboden (uit hoofdstuk 3 en 4) geselecteerd. In de 

hoofdstukken 3 tot en met 5 is aangegeven welke verschillende activiteiten plaatsvinden binnen 

een productinnovatieproces. In hoofdstuk 5 is dit proces opgesplitst in drie trajecten. Het begin 

of einde van elk traject vormt een beslispunt waarop de wenselijkheid/haalbaarheid en aantrek

kelijkheid van productinnovatie dient te worden beoordeeld. Aangezien de activiteiten van idee 

naar introductie en daarmee ook de beschikbare informatie, zeer verschillend zijn, lijkt het niet 

zinvol om slechts één enkele beoordelingsmetbode voor het totale productinnovatieproces te 

hanteren. Uit hoofdstuk 4 is gebleken dat ondernemingen bij de financiële beoordelingen niet 

alleen kampen met een gebrek aan informatie, maar ook vinden weinig instrumentarium ter 

beschikking te hebben om een financiële beoordeling te ondersteunen. Eén van de belangrijkste 

consequenties hiervan is, dat de mogelijkheid bestaat dat ondernemingen op het verkeerde 

moment met verkeerde gegevens verkeerde beoordelingsmetboden gaan toepassen. In dergelij

ke gevallen staat bij de financiële beoordeling de beoordelingsmetbode centraal, in plaats van de 

beschikbare informatie. Zo passen veel ondernemingen al aan het begin van een productinno

vatieproject DCF-methoden toe, zonder dat er goed inzicht bestaat in de te verwachten geld;;tro

men (zie hoofdstuk 4), zodat geldt 'garbage in garbage out'. Voor een gedegen beoordeling 

van productinnovatie dient de keuze voor een beoordelingsmetbode te worden bepaald door de 

relevante criteria en informatie die op het moment van de beoordeling daarvoor beschikbaar is. 

6.2 Relevante criteria per traject 
Op basis van de specifieke eigenschappen van productinnovatie wordt nagegaan welke criteria 

ten behoeve van de financiële beoordeling (zie subparagraaf 5.5.1) voor de verschillende tra

jecten het mee~t relevant zijn. 

6.2.1 Traject 1: Technologie 
In dit traject wordt voornamelijk onderzoek gedaan naar en ervaring opgedaan met de (kern)

technologieën van de onderneming. Naar aanleiding van een, misschien nog wat vaag, idee 

over mogelijke nieuwe toepassingen van een bepaalde technologie worden vervolgens de eerste 
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stappen in het productinnovatieproject gezet. De nieuwe mogelijkheden worden onderzocht en 

verder uitgewerkt. Belangrijk in dit traject is, dat slechts die projecten voor uitvoering in aan

merking komen die aansluiten bij de ondernemingsdoelstellingen. Daar in dit vroege stadium 

nog weinig concrete informatie over projecten beschikbaar is, zullen projecten voornamelijk 

worden getoetst op aansluiting bij de (kern)technologieën en de ondernemingsstrategie aan de 

hand van kwalitatieve criteria. Financieel gezien zal het management in dit traject echter ook 

moeten vastleggen hoeveel middelen aan de ontwikkeling van een technologie mogen worden 

besteed. Inzicht in de financiële draagkracht van de onderneming is daarbij onontbeerlijk. Hoe

wel mogelijke baten uiterst moeilijk te bepalen zijn, zal hiervan toch een globale schatting die

nen te worden gemaakt om een eerste kosten/baten analyse te kunnen uitvoeren. Hierbij spelen 

de technische, commerciële en financiële risico's een dominante rol. In figuur 3.16 is in kwali

tatieve zin aangegeven welke relaties tussen potentiële opbrengst en het daaraan verbonden risi

co meer of minder zijn gewenst. 

Uitgaande van de specifieke eigenschappen van productinnovatie, zoals geformuleerd in para

graaf 3.6, ontstaat in dit eerste traject het volgende beeld. 

1. Onzekerheden/risico. Door de grote onzekerheden op technisch en commercieel gebied zijn 

zowel de uitgaande als de ingaande geldstromen van het project zeer moeilijk te schatten. 

Het risico in dit traject is erg hoog, vaak mede omdat er nog geen duidelijk afgetekende pro

ductmogelijkheden te onderkennen zijn55
• De investeringsbeslissing richt zich voornamelijk 

op het innemen van bepaalde posities met betrekking tot de technologie en is dan ook vooral 

strategisch van aard. In dit traject zijn meestal strategische opties te onderkennen. De beoor

delingen in dit traject dienen zich voornamelijk te richten op de afweging tussen strategische 

en economische aspecten van deze opties. 

2. Geldstromen. In dit traject is alleen sprake van uitgaande geldstromen. 

3. Veelheid aan activiteiten. De activiteiten die in dit traject worden uitgevoerd bestaan voorna

melijk uit onderzoek dat is gericht op de ontwikkeling en het productrijp maken van de tech

nologie. Gezien de aard van de activiteiten kan het management in dit traject volstaan met 

een passieve houding ten aanzien van de beoordeling van de activiteiten. V oordat duidelijk 

inzicht bestaat in de mogelijkheden van een bepaalde technologie heeft het weinig zin om 

veelvuldig het verloop van het project bij te sturen. 

4. Flexibiliteit. In dit traject wordt, zoals in punt 3 aangehaald, de basis gelegd voor de keuze 

met betrekking tot de toepassing van een bepaalde technologie in mogelijk nieuwe produc

ten. Het management kan binnen dit traject verschillende ontwikkelingsrichtingen inslaan. 

Er is derhalve sprake van een redelijke mate van flexibiliteit. 

5. Relaties. Het project, dat net is opgestart, bevindt zich nog in een exploratief stadium en 

54 
Kleinschmidt en Cooper (1991) constateren dat het risico dat aan onderzoek is verbonden niet zo groot is als op het 
eerste gezicht lijkt. Als een project onverhoopt niet direct tol een succesvol product leidt, kan de kennis en ervaring 
die is opgedaan altijd nog van grote waarde voor de onderneming blijken te zijn. 
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staat relatief geïsoleerd van de andere ondememingsactiviteiten. Het project wordt in dit tra

ject dan ook beschouwd als een economisch onafhankelijk project. 

6. Invloed op ondernemingsresultaat. Door de uitgaande geldstromen wordt het jaarlijks 

ondememingsresultaat negatief beïnvloed. 

De belangrijkste criteria die in dit eerste traject aan de financiële beoordelingsmetboden kunnen 

worden gesteld zijn: 

1 . de methoden moeten een kostenfbaten analyse mogelijk maken 

2. met behulp van de beoordelingsmetboden dienen de strategische opties, die door uitvoering 

van dit eerste traject worden verkregen, te kunnen worden onderkend en gewaardeerd. 

6.2.2 Traject 2: Technologie/product 
Uit de activiteiten en inspanningen die in traject 1 zijn gepleegd, kunnen in dit tweede traject re

latief concrete investeringsmogelijkheden voor nieuwe producten worden onderscheiden. Bij 

de verdere uitwerking en ontwikkeling hiervan kunnen zich nog meer mogelijkheden afteke

nen. Naast deze strategische opties doen zich in dit traject ook opties voor in de zin van opera

tionele flexibiliteit (zie ook paragraaf 3.3.5). 

Indien traject 2 (technologie/product) wordt uitgevoerd, dan worden één of meer opties op tra

ject 3 (commercialisatie van een technologie/product/markt-combinatie) verkregen. De beslis

sing om traject 2 geheel te doorlopen zal echter alleen worden genomen indien het totaal van de 

uitgaven van traject 2 en de waarde van de optie(s) positief is. De uitoefenprijs van een derge

lijke optie is gelijk aan de investeringsuilgave die nodig is om de betreffende technologiel

product/markt-combinatie te kunnen commercialiseren. De uitgaven betreffen in dat geval de 

uitgaven die zijn verbonden aan het opzetten van de benodigde productiefaciliteiten en de 

marktintroductie. 

In dit traject zijn de specifieke eigenschappen van productinnovatie als volgt: 

1. Onzekerheden/risico. De grootste onzekerheden op technisch gebied zijn overwonnen. 

Commerciële onzekerheden blijven echter relatief groot. Het risico in dit traject neemt gelei

delijk af. Deze afname wordt versterkt door het onderkennen van aanwezige strategische en 

operationele opties. 

2. Geldstromen. Er treden ook hier slechts uitgaande geldstromen op. Doordat meer informatie 

beschikbaar komt, kan een betere schatting worden gemaakt van de toekomstige ingaande 

geldstromen dan in traject 1. 

3. Veelheid aan activiteiten. De activiteiten die in dit traject worden uitgevoerd bestaan vooma

melijk uit onderzoek en ontwikkeling van productmogelijkheden. Is eenmaal voor een be

paalde technologie/product--combinatie gekozen dan start het productinnovatieproces. 

4. Flexibiliteit. In dit traject bestaat een grote mate van operationele flexibiliteit. Ook ontstaat 

hier meer inzicht in mogelijk te commercialiseren producten. De onderneming kan uit ver-
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schillende combinaties van mogelijkheden kiezen, ontwikkelingen verder aanzien, product

mogelijkheden verwerpen, etc. Om optimaal van deze keuzevrijheid (opties) gebruik (te) 

kunnen maken, wordt in dit traject een duidelijk actieve houding bij de beoordeling ingeno

men. Via tussentijdse beoordelingen zullen uiteindelijk de meest veelbelovende productmo

gelijkheden verder worden ontwikkeld. 

5. Relaties. Omdat in dit traject vooral de nadruk ligt op toekomstige productmogelijkheden 

(technologie/product-combinaties), worden de projecten in dit stadium vooral beschouwd 

als het eerste project in een reeks van projecten (technologie/product/markt-combinaties) met 

volgtijdelijke relaties. 

6. Invloed op ondememingsresultaat. Door de hoge uitgaven die gepaard gaan met de ontwik

keling van de verschillende productmogelijkheden, wordt het ondernemingsresultaat sterk 

negatief beïnvloed. 

Als belangrijkste criteria ten aanzien van beoordelingsmetboden kunnen in dit traject worden 

gesteld: 

1 . met behulp van de beoordelingsmetboden dienen de opties die voortkomen uit de aanwezige 

operationele flexibiliteit te kunnen worden geïdentificeerd en gewaardeerd (operationele 

flexibiliteit) 

2. Gezien de sterke toename van uitgaven ten behoeve van het ontwikkelen van het nieuwe 

product is inzicht in de mogelijke consequenties hiervan voor de vermogensstructuur van 

groot belang. Het (kunnen) voltooien van de ontwikkelingsactiviteiten mag niet worden be

perkt door liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de relatief omvangrijke uitgaande 

geldstroom. De invloed hiervan op de vermogensstructuur kan tot problemen bij het aan

trekken van additioneel vermogen of leiden tot een verhoging van de vermogenskosten. 

6.2.3 Traject 3: Technologie/product/markt 
Uit de opties die in het vorige traject zijn onderkend, kan vervolgens in dit derde traject de keu

ze worden gemaakt welke opties uitgeoefend gaan worden. Dat wil zeggen, welke producten 

op welke markten zullen worden geïntroduceerd. Deze call optie op een technologiel

product/marktcombinatie wordt uitgeoefend indien de uitoefenprijs lager is dan de contante 

waarde van de commercialisatie. Concreet betekent dit, dat een technologie/product/markt

combinatie gecommercialiseerd gaat worden als de uitgaven van de introductie lager zijn dan de 

verwachte netto geldstroom van het product. Belangrijk hierbij is dat de beslissing om een pro

duct te commercialiseren niet onafhankelijk van andere projecten wordt genomen. Om subopti

malisatie te vermijden dient de invloed (van onder andere synergie) van het nieuwe product op 

andere producten die de onderneming al voert of mogelijk nog gaat voeren mede in beschou

wing te worden genomen. De uitgaven in dit laatste traject kunnen direct aan een eindproduct 

worden toegewezen, zodat de 'go/no-go' beslissing, die aan de commercialisatie vooraf gaat, 
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op zuiver economische grondslagen kan berusten. Dit is mede mogelijk doordat in dit traject 

van het productinnovatieproject voor het eerst een acceptabele schatting van de ingaande geld

stroom kan worden gemaakt. 

De specifieke eigenschappen van productinnovatie laten in dit traject het volgende zien. 

1. Onzekerheden/risico. Vrijwel alle onzekerheden op technisch gebied zijn overwonnen. De 

commerciële onzekerheden zijn door onder andere marktonderzoeken en proefintroducties 

drastisch afgenomen. Door de afgenomen onzekerheid is het risico verder tot een minimum 

gedaald. Het risico dat is verbonden aan de commercialisatie wordt bepaald door de variabi

liteit in de te verwachten netto geldstroom. De investeringsbeslissing komt dan vervolgens 

tot stand door de afweging tussen de rentabiliteit en het te lopen risico. Dit kan worden aan

geduid als een economische investeringsbeslissing. 

2. Geldstromen. Wordt in dit traject een product gecommercialiseerd, dan komt hier de ingaan

de geldstroom op gang. Deze wordt echter voorafgegaan door een grote uitgaande geld

stroom, die wordt veroorzaakt door het opstarten van de productie en de marktintroductie. 

Gedurende de levenscyclus van het product zullen de productiekosten voor een blijvende 

uitgaande geldstroom zorgen. 

3. Veelheid aan activiteiten. De activiteiten in dit traject richten zich voornamelijk op het 

opstarten van de productie en de marktintroductie. Hieraan voorafgaand moet de keuze wor

den gemaakt voor welke producten deze activiteiten uitgevoerd gaan worden. 

4. Flexibiliteit. In dit laatste traject bestaat in principe de enige flexibiliteit nog uit de keuze die 

kan worden gemaakt tussen de verschillende te commercialiseren producten. Is eenmaal de 

investeringsbeslissing genomen, dan wordt het traject onvoorwaardelijk doorlopen; er wordt 

een meer passieve houding ingenomen. 

5. Relaties. In dit stadium is de invloed van de verschillende opties op het bestaande product

assortiment van doorslaggevend belang. De investeringsbeslissing moet dan ook zorgdragen 

voor de realisatie van een nieuwe optimale productportefeuille. Hierbij wordt het totale risico 

afgewogen tegen de totale rentabiliteit. Een optimale productportefeuille (efficiënte set van 

producten) bestaat uit die producten die bij een bepaald risiconiveau een maximale rentabi

liteit opleveren, dan wel bij een bepaalde rentabiliteit het risico minimaliseren (Cardozo en 

Smith, 1983). Een technologie/productlmarkt-combinatie moet dan ook worden gezien als 

onderdeel van een portefeuille van producten met gelijktijdige relaties. 

6. Invloed op ondernerningsresultaat. Na een periode van een uitsluitend uitgaande geld

stroom, dient in dit traject de inkomende geldstroom op gang te komen. 

De belangrijkste criteria die in dit traject aan de beoordelingsmethoden kunnen worden gesteld 

zijn: 

I . met behulp van de beoordelingsmethoden dient de waarde van de te commercialiseren tech

nologie/productlmarkt-combinaties te kunnen worden bepaald door afweging van rentabili-
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teit en risico 

2. omdat zich meer combinaties met een zekere dynamiek aandienen en er al een productassor

timent aanwezig is, zal met behulp van de methoden een efficiënte set moeten kunnen wor

den samengesteld (productportefeuille ). 

In tabel 6.1 zijn de criteria met betrekking tot wenselijkheid/haalbaarheid en aantrekkelijkheid 

opgesomd, waarbij is aangegeven welke criteria voor een traject van dominant belang zijn. Met 

andere woorden, wat vanuit de financiële invalshoek en gegeven de beschikbare informatie per 

traject het meest relevant is om in een financiële beoordeling te betrekken. 

Tabel 6.1 Dominante criteria per traject 

~ct 1 . 2 3 
Cr j I 

T.a.v. haalbaarheid 
R&D-buget x ! x 

I 
x 

Maximale vermogensbehoefte x x x 
Financierbaarheid x x : x 

--

T.a.v. aantrekkelijkheid 
Kans op technisch succes x 
Kans op commercieel succes x I 

Ontwikkeldoorlooptijd x i 
I I Strategische opties x I 

i 
Operationele flexibiliteit x 
Financieel risico x 
Winstmarge x 
Maximale uitgaande geldstroom x 
Interne rentevoet I x 
Netto contante waarde i I x 
Terugverdientijd x x x 
Invloed op vermogensstructuur x 
Invloed op productportefeuille I I x 

Deze dominante criteria worden in paragraaf 6.3, voorzover mogelijk gecombineerd, gecon

fronteerd met de bestaande financiële beoordelingsmethoden. 

6.3 Differentiatie van de beoordelingsmetboden naar trajecten 
In deze paragraaf worden de bestaande beoordelingsmetboden geplaatst in de drie verschillende 

trajecten van productinnovatie. De beschikbare informatie en de kenmerken van het project in 

de trajecten determineren de inzet van deze beoordelingsmethoden. Hiervoor zijn in paragraaf 

6.2.3 per traject dominante criteria vastgesteld. Voorzover mogelijk zijn deze criteria gecombi

neerd om uiteindelijk per traject op twee criteria te kunnen scoren. De vraag is in welke mate de 

financiële beoordelingsmetboden tegemoet komen aan de gestelde eisen. Daarbij is een waarde-
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ring gegeven van niet tot goed. In tabel 6.2 is deze waardering per traject weergegeven. 

Tabel6.2 Waardering beoordelingsmethoden 

Productinnovatieproces 

Traject 1 Traject 2 

Economische indices 

Terugverdientijd 

Waarde-analyse 

DCF-methode 

Beslissingsboom 

Gevoeligheidsanalyse 

Monte Carte-simulatie 

SDA 

Portefeuillemodel 

Optiemodel 

++ 

++ 

+ 

++ 

+ 

+ 

+++ 

De ma~e waarin de methoden aan de criterta tegemoet komen Is aangegeven met: 
ntel 
natrNelij\5 

+ enigszins 
++ redeijk 
+++ g;lGd 

+ 
++ 

+ 

+ 

+ 

+++ 

+ 

++ 

++ 

+ 

+ 

+++ +++ 
++ 

++ ++ 

++ ++ 

+++ + 

++ +++ 
+ 

Uitgaande van de criteria in tabel 6.1 geeft de waardering van de financiële beoordelingsmetho

den per traject van het productinnovatieproces aan welke methoden kunnen worden ingezet. 

Voor traject 1 zijn economische indices van belang, waarin rekening wordt gehouden met de 

kans op technisch en commercieel succes en een ruwe schatting van de inkomsten en uitgaven. 

Ook het optiemodel voor het waarderen van strategische opties kan hierbij worden gehanteerd. 

Het kwantificeren en economisch rechtvaardigen van bijvoorbeeld investeringen in kennispro

jecten (projecten die alleen op basis van vervolgprojecten leiden tot een concreet product) kan 

hiermee expliciet worden gemaakt. Voor traject 2 is de inzet van SDA (eventueel gecombineerd 

met gevoeligheidsanalyse) en het optiemodel ten behoeve van het waarderen van aanwezige 

stop- en uitstelopties (eventueel in combinatie met behulp van een beslissingsboom) van toe

passing. Traject 3 leent zich voor toepassing van DCF-methoden voor het waarderen van de 

projecten afzonderlijk of in combinatie met andere projecten (portefeuille). 

Globaal zijn uit de tabel drie benaderingen te onderkennen, te weten: uitgavenbenadering voor 

traject 1, optiebenadering voor traject 2 en een investeringsbenadering voor traject 3. In het te 

ontwikkelen ESPI-model zullen deze benaderingen invulling moeten gaan geven aan de finan

ciële beoordeling op basis van een financiële evaluatie voor de te onderscheiden trajecten. 
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Hoofdstuk 7 Ontwikkeling en toepassing van het ESPI-model 

7.1 Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken van dit deel van het onderzoek is een basis gelegd voor de ont

wikkeling van een model ter ondersteuning van investeringen in productinnovatie vanuit een 

zuiver financieel perspectief. Uit hoofdstuk 5 is duidelijk geworden wat de belangrijkste criteria 

zijn voor een financiële beoordeling (evaluatie en selectie) en aan welke functionele eisen een 

financieel beoordelingsmodel dient te voldoen. Met hoofdstuk 6 is inzicht verkregen in de wijze 

waarop het productinnovatieproces is te verdelen in trajecten met eigen kenmerken. Op basis 

van deze kenmerken zijn vervolgens voor elk van de te onderscheiden trajecten de meest domi

nante criteria voor de financiële beoordeling bepaald. Deze criteria hebben tenslotte geleid tot 

een toewijzing van de in hoofdstuk 3 beschreven financiële beoordelingsmetboden aan de ver

schillende trajecten. 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het 'Evaluation and Selection of Product Innovation' 

(ESPI-) model. De ontwikkeling en evaluatie van dit model is mede tot stand gekomen door 

actieve participatie van de deelnemers uit de praktijk in de gehouden workshops (zie hiervoor 

hoofdstuk 5). Hieruit zijn de functionele eisen (wat moet het model kunnen?) ten aanzien van 

het ESPI-model voortgekomen. Deze zijn samengevat: 

• met het model dient ten behoeve van het opstarten of continueren ('go/no-go' beslissing) een 

productinnovatieproject zodanig te kunnen worden geëvalueerd, dat inzicht wordt verkregen 

in de rentabiliteit en het risico. Kortom, inzicht in de aantrekkelijkheid (omvang van de geld

stromen en aanwezigheid opties) en de financiële consequenties (financieel risico en invloed 

op vermogensstructuur) 

• met het model dient een portefeuille van onderhanden productinnovatieprojecten zodanig te 

kunnen worden geëvalueerd, dat inzicht ontstaat in de voor de onderneming financieel meest 

gunstige portefeuillesamenstelling. 

Aan de ontwikkeling van het ESPI-model zelf gaat een formulering van de structurele eisen 

vooraf (waaraan moet het model zelf voldoen?). Deze zijn gesplitst in eisen aan de beoordeling 

zelf en eisen aan de toepasbaarheid van het ESPI-modeL Bij het laatste is ervan uitgegaan dat 

beslissers in de praktijk het meest gebaat zijn bij een gestroomlijnd en eenvoudig te hanteren in

strument ter ondersteuning van project- en portefeuillebeslissingen. Vervolgens zal worden 

weergegeven hoe beslissers in de praktijk het ESPI-model ter ondersteuning van investerings

beslissingen in productinnovatie kunnen hanteren. Tenslotte vindt een evaluatie van het model 

plaats. Hierin wordt nagegaan of met het ESPI-model de resultaten worden verkregen die 
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vooraf op basis van de functionele eisen werden verwacht. 

7.2 Structurele eisen aan bet ontwerp 
Een financiële onderbouwing in de verschillende fasen van het productontwikkelingsproces 

vormt in dit onderzoek de basis waarop uitspraken kunnen worden gedaan, teneinde een pro

ject te starten of te continueren. De bestaande methoden voor de financiële beoordeling van 

investeringen hebben met betrekking tot de financiële beoordeling van productinnovatie de 

nodige beperkingen. Deze beperkingen hebben vooral betrekking op het feit dat de methoden 

geldig worden verondersteld voor het gehele productinnovatieproces. Zo wordt de netto con

tante waarde als financiële beoordelingsmetbode voor de 'go/no-go' beslissing vaak al in het 

beginstadium van het productinnovatieproces gehanteerd, ondanks een gebrek aan adequate 

informatie. Teneinde deze beperkingen in het te ontwikkelen model te vermijden, zijn de vol

gende structurele eisen geformuleerd waaraan het ontwerp zou moeten voldoen. 

Eisen aan de beoordeling 

• aansluiten bij de 'state of the art' van de huidige wetenschappelijke kennis omtrent de eva

luatie en selectie van investeringen in productinnovatie 

• effectief zijn in die zin, dat bij toepassing het beoogd resultaat wordt bereikt, te weten vol

doende inzicht in de financiële implicaties van (verder) investeren of juist niet (verder) inve

steren 

• efficiënt zijn, zodat de te verwachten materiële en immateriële opbrengsten de investering in 

tijd en middelen overtreffen. 

Eisen aan de toepasbaarheid 

• gestructureerd en formeel productinnovatieproces. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn 

duidelijk te onderscheiden trajecten en formele beslispunten. Voor elk beslispunt dienen een

duidige en goed geoperationaliseerde beoordelingscriteria te zijn geformuleerd. Ook is het 

van belang dat vooraf duidelijk is vastgelegd welke activiteiten in welke trajecten worden 

uitgevoerd 

• differentiatie in de beoordelingscriteria. Per traject binnen het productinnovatieproces dient 

te worden uitgegaan van de voor het betreffende traject geldende relevante criteria 

• vaste basisset van benodigde gegevens. In elk beslispunt van het productinnovatieproces 

dient zoveel mogelijk met eenzelfde basisset van benodigde gegevens te worden gewerkt. 

Hiermee kan worden voorkomen dat belangrijke informatie ten behoeve van het voldoen aan 

de gestelde criteria over het hoofd wordt gezien. Afhankelijk van het traject en de beschikba

re informatie kan het relatieve belang van de criteria en daarmee de mate van detaillering van 

de benodigde gegevens worden gevarieerd 
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• geringe complexiteit; waardoor het vrij eenvoudig door het management te hanteren is. 

Effectieve besluitvorming wordt ondersteund door een eenvoudig en doorzichtig besluit

vormingsproces 

• communiceerbaar zijn voor de verschillende bij productinnovatie betrokken disciplines bin

nen de onderneming. 

7.3 Structuur van het ESPI-model 
In het model zal worden uitgegaan van de fasering van het productinnovatieproces in de drie 

eerder beschreven trajecten (technologie, technologie/product, technologie/product/markt). 

Hierbij bleek dat voor de verschillende trajecten een differentiatie in de beoordelingsmetboden 

voor de financiële beoordeling van productinnovatie dient plaats te vinden. In alle trajecten 

wordt daarbij alleen rekening gehouden met de financiële aspecten van de investering. 

De structuur van het ESPI-model is als volgt weer te geven: trajectkeuze, financiële evaluatie 

van een productinnovatieproject voor traject 1, 2, of 3, financiële evaluatie van een product

innovatieproject gedurende de totale doorlooptijd (tot aan introductie van het nieuwe product op 

de markt) en een financiële evaluatie van de portefeuille van onderhanden productinnovatiepro

jecten (inclusief het te beoordelen productinnovatieproject). In figuur 7.1 is de structuur van het 

ESPI-model grafisch weergegeven. 

Project
selectie 

Figuur 7.1 Structuur van het ESPI-model 

Portefeuille
selectie 

Ondersteuning bij de financiële evaluatie vindt plaats met behulp van een voor dit doel ontwik

kelde checklist. Aangezien van een trajectafhankelijke financiële beoordeling wordt uitgegaan, 
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is het van belang dat eerst duidelijk is in welk traject het productinnovatieproject zich bevindt. 

Op grond van de voorgenomen activiteiten of duidelijkheid ten aanzien van de relevante criteria, 

hoeft trajectbepaling in principe geen problemen op te leveren. Echter, de beslissingsconstella

tie (hoeveelheid informatie en de mate van onzekerheid ervan) kan in een geheel andere richting 

wijzen. De vragen die in de checklist zijn opgenomen zijn zodanig gesteld dat door beantwoor

ding duidelijkheid ontstaat over het traject waarmee de beslissingsconstellatie overeenkomst 

vertoont. Hierop wordt in paragraaf 7.4 verder ingegaan. 

Voor de trajecten I en 2 wordt een onderscheid gemaakt tussen een financiële evaluatie op tra

jectniveau en op projectniveau. Hiervoor vindt na de vaststelling van het traject eerst een finan

ciële evaluatie plaats waarbij uitsluitend rekening wordt gehouden met de investeringen die 

nodig zijn om het desbetreffende traject te kunnen doorlopen. Indien bijvoorbeeld de invester

ingen dermate hoog zijn dat het productinnovatiebudget daarvoor ontoereikend is of dientenge

volge de verdeling van het productinnovatiebudget voor het geldende jaar zou verstoren ten 

koste van allopende (en eerder als gunstig beoordeelde) projecten, is een verdere evaluatie op 

projectniveau (dat wil zeggen, rekening houden met het totaal aan investeringen die nodig zul

len zijn om het product uiteindelijk op de markt te plaatsen) en portefeuilleniveau niet meer zin

vol en dient het project te worden gestopt. De financiële evaluatie van een productinnovatiepro

ject dat zich in traject 3 bevindt, is op trajectniveau gelijk aan die op projectniveau. Immers, er 

hoeft in dit traject geen rekening meer te worden gehouden met investeringen in vervolgtrajec

ten. De verwachte investeringen van het laatste traject zijn in dit geval gelijk aan de investering

en die nodig zullen zijn om het productinnovatieproces zelf te kunnen afronden. 

Nadat een financiële evaluatie voor het productinnovatieproject in de verschillende trajecten 1, 2 

of 3 op projectniveau heeft plaatsgevonden, kan sprake zijn van een gunstige of een ongunstige 

uitkomst van de fmanciële evaluatie. In dat laatste geval zal het project niet gestart of gecontinu

eerd mogen worden. Bij een gunstige uitkomst kan de financiële evaluatie vervolgens op pofte

feuilleniveau plaatsvinden. Voor de trajecten 1 en 2 kan het voorkomen dat een evaluatie op 

portefeuilleniveau onmogelijk is, bijvoorbeeld vanwege een gemis aan overige projecten of 

adequate informatie over andere projecten. In een dergelijke situatie blijft de financiële evaluatie 

beperkt tot het projectniveau en kan worden overgegaan tot projectselectie. Bij een gunstige 

uitkomst van de financiële evaluatie op portefeuilleniveau kan tenslotte de selectie van de voor 

de onderneming meest gunstige portefeuille plaatsvinden. Bij de uiteindelijke project- enlof 

portefeuilleselectie dienen, zowel op project- als op portefeuilleniveau, ook de strategische 

(wenselijkheid), technische en commerciële (haalbaarheid) criteria van de verschillende project

mogelijkheden te worden meegenomen om tot een zo goed mogelijk uitgebalanceerde beslis

sing te komen. 

Traject 1: technologie 

In dit traject wordt een vooropgestelde technologie geëvalueerd in twee stappen. In de eerste 
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stap wordt getracht meer inzicht te krijgen in de financiële haalbaarheid ervan. Hierbij vindt een 

toetsing van de technologie plaats op diverse onvoorwaardelijke financiële criteria, zoals 

invloed van de investering op het innovatiebudget, de uit de investering voortkomende maxi

male vermogensbehoefte en de financierbaarbeid ervan. Indien niet aan alle onvoorwaardelijke 

criteria wordt voldaan, dient het project te worden gestopt. Als wel aan alle onvoorwaardelijke 

criteria is voldaan, kan in de volgende stap de technologie vervolgens op aantrekkelijkheid 

worden geëvalueerd. Criteria in deze stap zijn: maximale uitgaande geldstroom, aanwezigheid 

van strategische opties en kans op technisch succes. Deze tweede evaluatiestap dient om, gege

ven de portefeuille aan lopende productinnovatieprojecten, de prioriteit van de investering in de 

desbetreffende technologie vast te stellen. Afhankelijk van de prioriteit die hieraan kan worden 

gegeven is de uitkomst 'doorgaan', in het geval van een hoge prioriteit, of 'aanhouden' bij lage 

prioriteit. Deze prioriteitenstelling maakt het mogelijk om de beschikbare middelen toe te wijzen 

aan de belangrijkste en aantrekkelijkste technologieën. 

Traject 2: technologie/product 

In dit traject is sprake van een geringere onzekerheid over de financiële haalbaarheid van het 

productinnovatieproject ten opzichte van traject 1. Indien het project is gebaseerd op een in de 

eigen onderneming ontwikkelde technologie hoeft de haalbaarheid in dit traject niet meer 

uitvoerig te worden getoetst. Volstaan kan worden met na te gaan of zich veranderingen in de 

verwachting ten aanzien van de veronderstellingen hieromtrent uit het vorige traject hebben 

voorgedaan. In dit traject dient niet alleen te worden gekeken naar productconcepten die vanuit 

de eigen R&D-organisatie verder zijn uitgewerkt en ten aanzien waarvan de verwachting bestaat 

dat ze succesvol zouden kunnen zijn. Ook productconcepten die door de onderneming van bui

tenaf kunnen worden verkregen, worden in deze beoordeling meegenomen. Ondernemingen 

waarin geen basis- en toegepaste research plaatsvindt, vanwege de afwezigheid van deze capa

citeit, zijn hierop zelfs aangewezen. Voor deze ondernemingen begint de financiële evaluatie 

vanaf traject 2. Zoals uit hoofdstuk 4 is gebleken, blijkt het merendeel van de ondernemingen 

zich alleen met productinnovatie in de trajecten 2 en 3 bezig te houden. De beoordeling mag in 

dit geval niet beperkt blijven tot het bepalen van de aantrekkelijkheid. De wenselijkheidl

haalbaarheid van de productconcepten dienen in dergelijke gevallen eveneens te worden 

geëvalueerd, aangezien dit voor deze externe productconcepten nog niet is gebeurd. Tenminste 

niet door of ten behoeve van de eigen onderneming. In dit traject wordt het project of worden 

de projecten, waarvan inmiddels bekend is welke producten uit de technologieën van het vorige 

traject of van de ingekochte technologie kunnen voortkomen, geëvalueerd op basis van criteria 

die betrekking hebben op de aanwezigheid van strategische en operationele opties, de invloed 

van de voorgenomen investering op de vermogensstructuur en de kans op technisch en com

mercieel succes (gegeven technisch succes). Voorzover een evaluatie op portefeuilleniveau 

plaatsvindt, dient de portefeuillesamenstelling te worden gekozen met de meest gunstige renta-
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biliteit/risico verhouding. Voor de bepaling van deze verhouding is ook de strategische optie

waarde van de aan de portefeuille toe te voegen productinnovatie van belang. Immers, nog 

steeds is de waarde van een productinnovatie in dit stadium voor een deel afhankelijk van de 

waarde die kan worden toegekend aan mogelijke vervolgprojecten. 

Traject 3: teclmologie/product/markt 

In dit laatste traject is het de vraag of de productie van het nieuwe product en de marktintroduc

tie ter hand moeten worden genomen. Voor een financiële evaluatie kan in dit traject volledig 

worden uitgegaan van de verwachte ingaande en uitgaande geldstromen. In dit stadium is meer 

informatie voorhanden over de markt, met name over de te verwachten afzet en prijzen gedu

rende de periode na introductie. Ook de onzekerheden ten aanzien van de technische haalbaar

heid zijn grotendeels weggenomen. Het product is immers ontwikkeld. Wat resteert zijn de 

technische onzekerheden over de produceerbaarbeid en de commerciële onzekerheden ten aan

zien van de acceptatie van het product in de markt. De informatie waarover de onderneming in 

dit stadium kan beschikken met betrekking tot de financiële aspecten zijn nu zodanig, dat vol

daan kan worden aan de noodzakelijke informatie-input voor het hanteren van de netto contante 

waarde methode. De aan het project verbonden risico's kunnen worden benaderd door bepaling 

van het financiële risico. 

De productinnovaties die in dit stadium van buiten de onderneming worden verworven, zijn al 

ontwikkeld. Vaak is hier sprake van een verworven licentierecht tot productie en verkoop van 

het nieuwe product dat door bijvoorbeeld de licentiehouder is ontwikkeld. Van belang is dat het 

product ook hier weer op zowel haalbaarheid als aantrekkelijkheid wordt geëvalueerd. 

7.4 Functie en opbouw van de checklist 
De checklist bestaat uit drie delen (checklist A, checklistBen checklist C) met elk zes vragen. 

De checklist voor traject l (checklist A) is als figuur 7.2 afgebeeld (zie bijlage 14 voor de com

plete checklist met handleiding). De checklist vervult in het ESPI-model een dubbele functie. 

Aan de ene kant wordt hiermee op een systematische manier informatie bijeengebracht die van 

belang is voor de financiële evaluatie. Om de vragen uit de checklist te kunnen beantwoorden 

dient informatie verzameld, gekwantificeerd en gerubriceerd te worden. Van deze informatie 

wordt de attractiviteit en de mate van onzekerheid daarover aangegeven. Deze informatie betreft 

veelal de in de tijd gefaseerde omvang van de verwachte geldstromen en effecten op de belang

rijke criteria. Ten behoeve van het bepalen van de attractiviteit is gekozen voor antwoorden in 

een schaal die loopt van -5 tot +5. Wanneer welk cijfer moet worden ingevuld, is door de be

slisser op basis van de beschikbare informatie zelf te bepalen en wordt in de handleiding (zie 

bijlage 14) nader toegelicht en in paragraaf 7.5 met een praktijkvoorbeeld verduidelijkt. Het cij

fer -5 staat voor een antwoord dat de beslissing in zeer ongunstige zin zal beïnvloeden. 

150 



Ontwikkeling en toepassing van het ESPI-model 

Checklist A Attractiviteit Zekerheids-
graad 

Wat is uw oordeel over: 
A I de uitgaande geldstroom (investering) voor de rest van dit traject? 
A2 de invloed van deze uitgaande geldstroom op het R&D-budget? 
A3 de toekomstige netto geldstroom na dit traject? 
A4 de maximale vermogensbehoefte? 
A5 de kans op technisch succes? 

, A6 het effect van doorgaan in relatie tot stoppen? 

Totaal 

Figuur 7.2 Checklist A voor traject 1 

Een nul (0) geeft aan dat de beslisser op deze vraag geen antwoord durft te geven en +5 wijst 

op een antwoord dat de beslissing in zeer gunstige zin zal beïnvloeden. De zekerheidsgraad 

wordt weergegeven op een schaal die loopt van één tot vijf. Indien er een geringe mate van 

onzekerheid (verwachte kans tussen 80 en 100 procent) bestaat over de gegeven antwoorden 

dient voor de zekerheidsgraad een vijf te worden ingevuld. Het andere uiterste wordt gevormd 

door het invullen van een één, hetgeen wil zeggen dat er een hoge mate van onzekerheid 

(verwachte kans kleiner dan 20 procent) bestaat over het gegeven antwoord. 

Aan de andere kant wordt met de checklist per traject de meest geschikte financiële beoorde

lingsmetbode bepaald, passend bij de geldende beslissingsconstellatie die voor het desbetref

fende traject blijkt te bestaan. Bij de financiële evaluatie van een traject kan via het doorlopen 

van de checklist blijken dat meer of minder informatie met een bepaalde mate van onzekerheid 

beschikbaar is dan normaal voor het desbetreffende traject. In dergelijke gevallen is sprake van 

een beslissingsconstellatie die van toepassing is op een ander traject. Voor de financiële evalua

tie is dit onderscheid van belang, omdat de beslissingsconstellatie bepalend is voor de keuze 

van de financiële beoordelingsmethode. De zekerheidsscore geeft aan of verder kan worden ge

gaan met een volgend deel van de checklist. In figuur 7.3 is weergegeven hoe op basis van de 

zekerheidsgraadscore een of meer delen van de checklist worden doorlopen om te komen tot de 

geldende beslissingsconstellatie en daarmee tot de keuze van de meest geëigende financiële be

oordelingsmethode. 

Voor elk traject kunnen zich drie verschillende beslissingsconstellaties voordoen. Voor een 

project dat zich op grond van de activiteiten in traject 1 bevindt wordt checklist A doorlopen. 

Indien op alle vragen van deze checklist een antwoord kan worden gegeven waaraan bovendien 

gemiddeld genomen een beperkte mate onzekerheid is verbonden wordt overgegaan naar de 

checklist B. Als grens wordt hierbij een zekerheidsgraadscore van 15 gehanteerd. De gemid

delde score over de zes vragen uit de checklist bedraagt in dat geval2,5. Dit houdt in, dat door 

de beslisser de kans op succes voor het project op tenminste vijftig procent wordt geschat. Als 

ook van deze checklist alle vragen kunnen worden beantwoord met een zekerheidsgraadscore 

van minimaal15 is een financiële evaluatie van dit (traject 1) project mogelijk op basis van een 
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beslissingsconstellatie die behoort bij traject 2 met als resultaat het kunnen toepassen van de bij 

traject 2 behorende financiële beoordelingsmethode. 

Checklist A 
A1 ------···---------
A2 --------------· 
A3-----··-----·-·-
A4--···-----··· 
AS·-··------·····--
AB·-------·······---···· 

Figuur 7.3 Via zekerheidsgraadscore naar financiële beoordelingsmetbode 

Voor het geval de beslisser ook in staat is de vragen van checklist C te beantwoorden met een 

zekerheidsgraadscore groter dan 15, is sprake van een productinnovatieproject waarbij de 

beslissingsconstellatie behorend bij traject 3 de beste ondersteuning bij het beslissen geeft. 

Vanuit traject I wordt tenminste checklist A doorlopen en afhankelijk van de beschikbare infor

matie checklist B of checklist C. Traject 2 vereist tenminste het doorlopen van checklist A en B 

en afhankelijk van de informatie checklist C. Voor traject 3 dient de checklist tot en met deel C 

te worden doorlopen. Voor elk traject wordt aldus begonnen met checklist A. Echter, in elk tra

ject zullen de antwoorden op de gestelde vragen van deze checklist verschillen. Naarmate het 

project verder is gevorderd in het productinnovatieproces is niet alleen meer informatie beschik

baar, maar is deze informatie ook met een geringere mate van onzekerheid te geven. 

In figuur 7.4 is weergegeven hoe vanuit een traject door middel van het doorlopen van de 

checklist de beslissingsconstellatie wordt achterhaald. In de figuur geven de pijlen die naar 

beneden wijzen een hoge zekerheidsgraadscore aan en de pijlen naar boven een lage zeker

heidsgraadscore. Het gearceerde gedeelte geeft het gebruik van de checklist aan in die gevallen 

waarbij de beslissingsconstellatie in overeenstemming is met het traject. 
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Figuur 7.4 Gebruik checklist per traject 

Gesteld dat los van het traject, uitsluitend de vragen uit checklist A en B met een redelijke mate 

van betrouwbaarheid kunnen worden beantwoord, dan zal normaliter sprake zijn van een pro

ductinnovatieproject dat zich in traject 2 bevir:dt. Gaat de betrouwbaarheid van antwoorden 

echter niet verder dan het eerste deel van de checklist, dan zal het project zich nog in het eerste 

traject moeten bevinden. Indien deze conclusie niet in overeenstemming is met wat de beslisser 

zich voorstelt van de status van het project, dan zal eerst meer informatie dienen te worden ver

zameld. De verschillen tussen de delen van de checklist worden voomarnelijk bepaald door de 

mate van kwantificeerbaarbeid van de beschikbare informatie en de mate van onzekerheid ver

bonden aan de antwoorden op de vragen. Bijvoorbeeld, wanneer een project op grond van de 

activiteiten duidelijk aan traject 2 is toe te kennen, kan de beschikbare informatie en de mate van 

onzekerheid daaromtrent zodanig zijn dat van een beslissingsconstellatie sprake is die overeen

komt met een die geldt voor traject 3. Dit kan zich voordoen in een situatie waarin een geringe 

mate van onzekerheid bestaat over de toekomstige ingaande en uitgaande geldstromen, bijvoor

beeld als gevolg van afnemersparticipatie en verantwoordelijkheid in de feitelijke ontwikkeling 

van het nieuwe product. 

In het raamwerk voor de financiële beoordeling (zie figuur 5.1) is aangegeven dat voor elk tra

ject een andere benadering is vereist met betrekking tot de financiële beoordeling. Voor de tra

jecten 1, 2 en 3 zijn dit respectievelijk een uitgaven-, optie- en investeringsbenadering (zie ook 

figuur 7.3). Daarnaast is per traject op basis van geldende dominante criteria aangegeven welke 

financiële beoordelingsmetboden het meest geëigend zijn. In de checklist komen deze aspecten 

separaat tot uiting door sturing naar een trajectafhankelijke beslissingsconstellatie. Figuur 7.5 

geeft weer van welke financiële benadering mag worden uitgegaan bij de verschillende beslis

singsconstellaties per traject. Hierin geeft het gearceerde gedeelte de beslissingsconstellatie aan 

die normaal is voor het desbetreffende traject. 
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Figuur 7.5 Traject versus beslissingsconstellatie 

7.5 Hanteren van het ESPI-model in de praktijk 
In de vorige paragraaf is de werking van de checklist als onderdeel van het ESPI-model 

beschreven. Een van de structurele eisen van het model is dat het redelijk eenvoudig door het 

management te hanteren moet zijn. Daartoe is een doorzichtig besluitvormingsproces onont

beerlijk. Het doorlopen van de checklist is betrekkelijk eenvoudig en biedt alle voor de finan

ciële besluitvorming noodzakelijke informatie. Ook genereert de checklist een financiële beoor

delingsmetbode die het beste aansluit bij de beslissingsconstellatie die zich voor een traject op 

een bepaald moment voordoet. Ondanks deze mogelijkheden binnen het ontwikkelde ESPI

model is het voor te stellen dat in de praktijk behoefte bestaat de informatie vanuit het model 

zodanig weer te geven dat snel duidelijkheid ontstaat over de financiële haalbaarheid en aan

trekkelijkheid van een productinnovatieproject In deze paragraaf wordt daartoe aangegeven op 

welke wijze vanuit het ESPI-model een sjabloon als hulpmiddel kan dienen om de fmanciële 

beoordeling inzichtelijker te maken ten behoeve van de 'go/no-go' beslissing. Hiermee kan in 

een oogopslag zichtbaar worden gemaakt of sprake is van een gunstige of een ongunstige 

financiële evaluatie. In figuur 7.6 is een voorbeeld van dergelijk sjabloon weergegeven. 

De mate van twijfel over de zekerheid rond het gegeven antwoord wordt aangegeven door de 

dikte van de lijn in de grafische voorstelling van de antwoorden. Hierin geeft een zo dik moge

lijke lijn een zo zeker mogelijk antwoord weer. De lengte van de lijn geeft de mate van gunstig 

of ongunstig aan. Hoe langer en dikker de lijnen, zowellinks als rechts, hoe duidelijker het is 

of sprake is van een financieel onaantrekkelijk of fmancieel aantrekkelijk project. 
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Figuur 7.6 Sjabloonvoorbeeld ten behoeve van de selectie 

Indien een beslisser de betreffende vragen gunstig beantwoordt en ook nog zeker is over die 

antwoorden, ontstaat in de rechterhelft van de figuur een zo zwart mogelijk gedeelte, wat 

inhoudt dat dit project uit financieel oogpunt zeer aantrekkelijk is. In figuur 7.7 zijn drie voor

beelden gegeven van een in elk traject gunstig project en een voorbeeld van een ongunstig pro

ject uit traject 2. 

Traject 1: gunstig Traject 3: gunstig 

Traject 2: gunstig Traject 2: ongunstig 

Figuur 7.7 Voorbeelden van sjablonen per traject 

Toepassing ESPI-model op productinnovatieproject uit gevalstudie D 

In deze toepassing staat een productinnovatieproject uit gevalstudie D centraal (zie ook para-
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graaf 5.3.4). Voor de onderneming is de ontwikkeling van een nieuw product een zeer com

plex, kostbaar en langdurig proces. De gemiddelde doorlooptijd van de productinnovatie

processen bedraagt ruim elf jaar. Het proces is in acht fasen verdeeld met tussen de fasen een 

formeel beslispunt (zie figuur 5.2). 

Elke fase wordt gekenmerkt door de verschillende uit te voeren activiteiten. Productinnovatie 

start doorgaans met onderzoek (research fase) op de door de onderneming in haar 'Long Term 

Product Strategy' (LTPS) centraal gestelde onderzoeksgebieden. Activiteiten in deze fase rich

ten zich voomarnelijk op het 'uitvinden' van nieuwe moleculen. Uit de gevonden moleculen 

wordt de meest geschikte, de 'priority substance' (PS), gekozen en in fase A tot verdere ont

wikkeling gebracht voor mogelijke toepassing in een medicijn. Nadat in de voor

ontwikkelingsbeslissing (beslispunt 3) de formele beslissing tot ontwikkeling van een medicijn 

uit de PS is genomen, wordt in fase B de farmacologische werkzaamheid onderzocht en het 

medicijn zover ontwikkeld dat goedkeuring kan worden verkregen voor onderzoek op mensen. 

Wordt deze in beslispunt 4 (Start Human) verkregen, dan kan in de volgende fase dit onder

zoek plaatsvinden en informatie over een werkzame en veilige dosering worden vergaard. Is de 

dosering voldoende veilig en werkzaam gebleken, dan wordt in fase D het therapeutisch effect 

van het medicijn onderzocht. In beslispunt 6 ( ontwikkelingsbeslissing) wordt het besluit geno

men een medicijn al dan niet volledig in ontwikkeling te nemen ('full scale development'). In 

deze fase wordt ook het registratiedossier vervaardigd. In dit dossier moet worden aangetoond 

dat het medicijn kwalitatief goed, veilig en effectief is. Voldoet het registratiedossier aan alle 

gestelde eisen, dan wordt het medicijn bij de autoriteiten aangemeld voor registratie. Ook treft 

marketing in deze fase voorbereidingen voor introductie van het medicijn op de 'target' markt

en. De laatste fase van het productinnovatieproces wordt gevormd door de daadwerkelijke in

troductie van het medicijn op de markt. Uiteraard wordt hier alleen toe overgegaan als goed

keuring van de autoriteiten is verkregen, het medicijn officieel is geregistreerd en een positieve 

bijdrage aan het ondememingsresultaat kan worden verwacht. 

Financiële evaluatie van het X-medicijn project 

Ten tijde van de uitvoering van een financiële evaluatie (1993) over het X-medicijn was het 

project gevorderd tot aan fase B. Er moest een besluit worden genomen om het X-medicijn al 

dan niet in ontwikkeling te nemen. Vertaald naar de trajecten uit dit onderzoek is sprake van een 

project waarover moet worden beslist of traject 2 (technologie/product) zal worden ingegaan. 

Met andere woorden, is het financieel aantrekkelijk het medicijn, dat in 1999 geïntroduceerd 

zou kunnen worden, te ontwikkelen. In traject 1 is door de onderneming op basis van het haal

baarheidscriterium 'R&D-uitgaven binnen het vastgestelde budget uitgedrukt in percentage van 

de omzet' besloten het project doorgang te laten vinden. In figuur 7.8 zijn de fasen opgenomen 

in de trajecten van dit onderzoek. 
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Activiteiten: 

Doorlooptijd: 

(in woken) 

Fasea.: 

Beslispunta; 

Criteria: 
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Traject 1 Traject 2 Traject 3 
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Figuur 7.8 Trajecten binnen het productinnovatieproces van onderneming D 

In het derde beslispunt (voorontwik:kelingsbeslissing) is door de onderneming een eerste fman

ciële evaluatie uitgevoerd. Als financiële beoordelingsmetbode is daarbij de netto contante 

waardemethode gehanteerd. Via een gevoeligheidsanalyse heeft men vervolgens de invloed van 

belangrijke factoren op de netto contante waarde in kaart gebracht. Enkele van deze factoren 

waren: omvang van de markt, marktpositie na introductie (3e of 4e op de markt), prijs, 

productie-investering en ontwikkelingskosten. Figuur 7.9 geeft de geldstroomprognose weer 

voor het geval de onderneming erin zou slagen de markt als derde aanbieder (met een markt

aandeel van 15%) van een dergelijk product te betreden. 

De netto contante waarde van het project is destijds berekend op f 234 miljoen. Hierbij is 

uitgegaan van een disconteringsvoet van 10%. De interne rentevoet bedroeg 24%. Er werd ge

concludeerd dat op basis van bovenstaande financiële evaluatie het project voldoende winstge

vend is om de voortgang ervan te rechtvaardigen. Echter, hoe zeker is men dat de onderneming 

met het product als derde aanbieder op de markt kan verschijnen en welke financiële conse

quenties heeft het betreden van de markt als vierde aanbieder (met een marktaandeel van 

7,5%)? De bij deze scenario's behorende geldstroomprognoses zijn afgebeeld in bijlage 13. 

Hierin is te zien dat de NCW van het project f 113 miljoen bedroeg bij een entree als vierde 

aanbieder. Mocht onderneming D dus vierde worden, dan zou het totale verlies van het project 

f 113 miljoen bedragen. Mede doordat de kans hierop reëel aanwezig werd geacht, is destijds 

besloten het X-medicijn project te stoppen ('no-go' beslissing). Een andere overweging die 

hierbij een rol speelde was het zeer hoge maximale risico dat in de 'base case' (het meest waar

schijnlijke scenario, oftewel de derde positie in de markt) werd gelopen. Uitgedrukt in de 

maximale negatieve cumulatieve geldstroom bedroeg dit risico f 138 miljoen. 
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Ontwikkeling en toepassing van het ESPI-model 

Tot zover de financiële achtergronden van het X-medicijn project, dat vroeg in het productinno

vatieproces een halt is toegeroepen. In hoeverre kan nu het ESPI-model in een dergelijke situa

tie een toegevoegde waarde leveren aan de financiële beoordeling? 

Gezien de te ondernemen activiteiten (ontwikkeling van het X-medicijn) is sprake van een pro

ject in tr<Yect 2. Op basis van de beschikbare informatie zal via het beantwoorden van de vragen 

uit de checklist worden nagegaan welke beslissingsconstellatie hierbij van toepassing is. Het 

doorlopen van de checklist levert de volgende scores op attractiviteit en zekerheidsgraad. 

Checklist A Attractiviteit Zekerheid&-
graad 

Wat is uw oordeel over: 
Al de uitgaande geldstroom (investering) voor de rest van dit traject? 3 3 
A2 de invloed van deze uitgaande geldstroom op het R&D-budget? 4 4 
A3 de toekomstige netto geldstroom na dit traject? 3 3 
A4 de maximale vermogensbehoefte? 3 3 
A5 de kans op technisch succes? 4 4 
A6 het effect van doorgaan in relatie tot stoppen'? 3 3 

Totaal 18 

In de vorm van het sjabloon levert bovenstaande informatie het volgende beeld. 

Uit de checklist A met bijbehorende sjabloon is te zien dat niet alleen alle benodigde informatie 

voorhanden is, maar dat er ook een geringe mate van onzekerheid bestaat over de attractiviteit 

van het project. De financiële evaluatie kan nu worden vervolgd met het doorlopen van check

list B. 

De resultaten van de financiële evaluatie geven aan dat het project nog steeds financieel aantrek

kelijk is. De enige ongunstig score wordt geleverd door de afwezigheid van vervolgprojecten. 

Deze waardering is eveneens met een geringe mate van onzekerheid gegeven. De minst gunsti

ge positieve score doet zich voor bij de financiële consequenties van overschrijding van de 

doorlooptijd. Hoewel deze consequenties niet als ongunstig aangemerkt worden, heeft een 

overschrijding tot gevolg dat niet alleen de uitgaven voor ontwikkeling zullen toenemen, maar 

de kans dat de onderneming daardoor niet meer als derde aanbieder met het product op de 

markt zal kunnen komen wordt eveneens vergroot. 

159 



Deel lil: Innoveren in investeren 

Checklist B I Attractiviteit Zekerheids· 
graad 

Wat is uw oordeel over: 
B l de uitgaande geldstroom tot aan voltooiing van het productinnovatie-

proces? 3 2 
B2 de invloed van deze uitgaande geldstroom op de vermogensstructuur? 4 3 
B3 de consequenties van overschrijding van de doorlooptijd? l 3 
B4 de kans op commercieel succes van deze productontwikkeling? 2 1 
BS de operationele flexibiliteit? 4 4 
B6 vervolgprojecten na voltooiing van het productinnovatieproces? -3 3 

Totaal I 15 

Grafisch weergegeven zien de resultaten van deze checklist er als volgt uit. 

Op basis van de zekerheidsgraadscore van checklist A (18) en checklist B (15) is tenminste 

sprake van een beslissingsconstellatie behorend bij traject 2. 

Uit de antwoorden van checklist B blijkt dat de kans groot is dat aan het project operationele 

flexibliteit is verbonden. Dit biedt het management de mogelijkheid in te spelen op nieuwe ont

wikkelingen en het beschikbaar komen van nieuwe informatie. Het management had ten tijde 

van de beslissing meer mogelijkheden dan gedacht om het neerwaartse risico ('downside risk') 

en het maximale risico ('value at risk') gedurende het resterende productinnovatieproces te 

beperken. Tussen het moment van beslissen en de uiteindelijke marktintroductie waren uitein

delijk nog vijf jaren waarin de risico's van het project hadden kunnen worden bijgestuurd. Zo 

hoefde het management hetX-medicijnproject niet passief tot het einde af te wachten, maar had 

zij actief gebruik kunnen maken van de informatie over de te realiseren marktpositie die gedu

rende het resterende verloop van het project nog ter beschikking zou komen. Uit gesprekken 

met medewerkers van de onderneming is naar voren gekomen dat de toekomstige marktpositie 

op z'n vroegst één jaar voor de introductie met voldoende betrouwbaarheid is in te schatten. 

Onderneming D had de productinnovatie dus kunnen uitvoeren tot 1998 om dan, gegeven de 

marktpositie, te beslissen over prolongatie. In dat geval zou de totale investering tot 1998 f 37 

miljoen hebben bedragen (zie bijlage 13). Indien op het moment van introductie onderneming D 

de derde aanbieder op de markt zou zijn, dan had de introductie van het X-medicijn gezien de 
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toekomstige positieve netto geldstroom van f 271 miljoen (3e op markt) doorgang kunnen 

vinden. De totale waarde van het project zou in dat geval f 234 miljoen zijn geweest. Indien 

echter was gebleken dat onderneming D vierde zou worden, dan had de introductie, gezien de 

negatieve netto geldstroom van f 76 miljoen geen doorgang gevonden. Het verlies zou in dat 

geval beperkt zijn gebleven tot de geïnvesteerde f 37 miljoen en niet zijn opgelopen tot de 

f 113 miljoen uit het slechte scenario (vierde aanbieder). Het neerwaartse risico bleek door 

toepassing van de optiebenadering slechts eenderde te zijn van het berekende neerwaartse risico 

op basis van de netto contante waarde methode. Uitgaande van een gelijke kans voor de te 

bereiken marktpositie (3e of 4e aanbieder) was de verwachte netto geldstromen een factor vijf 

groter dan de investering nodig om deze geldstromen te kunnen realiseren. Indien bij de beoor

deling van het X-medicijn-project met dit aspect, de operationele flexibiliteit, rekening was 

gehouden zou dat een heel ander licht op de financiële aantrekkelijkheid van het project hebben 

geworpen. 

De financiële analyse op basis van het ESPI-model, zoals hierboven geschetst voor zowel het 

betreffende traject als voor het gehele productinnovatieproces (projectniveau in figuur 7.1), kan 

tenslotte worden voortgezet door invulling te geven aan checklist C. In deze checklist zijn met 

name aspecten met betrekking tot de productinnovatie- en de productportefeuille opgenomen. 

Het toevoegen van economische waarde wordt uiteindelijk bepaald door de rentabiliteit en het 

risico verbonden aan de productportefeuille van de onderneming. 

ChecklistC Attractiviteit Zekerheids-
graad 

Wat is uw oordeel over: 
Cl het financieel risico? 3 I 
C2 het effect op de rentabiliteit van de productinnovatieportefeuille? 3 2 
C3 het effect op het risico van de productinnovatieportefeuille? 1 I 
C4 de invloed van de netto geldstroom van de productportefeuille op de 

vermogensstructuur? 2 I 
CS het effect op de rentabiliteit van de productportefeuille? 4 3 
C6 het effect op het risico van de productportefeuille? 2 2 

Totaal 10 

De antwoorden op de vragen uit checklist C bleken in deze toepassing slechts met een hoge 

mate van onzekerheid te kunnen worden gegeven. Een uitzondering hierop is het effect op de 

rentabiliteit van de productportefeuille. Voor het opzetten van de productie van het X-medicijn 

was slechts in zeer beperkte mate sprake van investeringen in nieuwe machines enlofhuisves

ting. Dit synergetische voordeel had uiteindelijk kunnen uitwerken in een positieve invloed op 

de rentabiliteit van de totale productenportefeuille. Zie de sjabloon behorend bij checklist 3: 
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Uit de checklist C (en grafisch uit de sjabloon) wordt een positieve invloed op zowel de pro

ductinnovatieportefeuille als op de productportefeuille verwacht. Er is echter onvoldoende 

informatie voorhanden om deze verwachting met een beperkte mate van onzekerheid te onder

bouwen. Van een beslissingsconstellatie behorende bij traject 3 is dan ook geen sprake. 

Onderneming D heeft, zoals eerder beschreven, ditX-medicijnproject op basis van haar finan

ciële evaluatie voortijdig afgebroken. Deze evaluatie laat zien dat deze beslissing beslist niet 

gebaseerd was op enerzijds alle informatie en anderzijds met de juiste financiële beoordelings

methode. 

De resultaten van deze toepassing zijn tenslotte teruggekoppeld aan het management van onder

neming D. Na enige discussie ontstond bij het management het inzicht dat bij de financiële 

beoordeling van hetX-medicijnproject het besluit tot stoppen op basis van onvoldoende infor

matie was genomen. Een belangrijke oorzaak hiervan was, dat het management zich onvol

doende realiseerde dat tot aan de introductie van het product op de markt nog volop moge

lijkheden aanwezig waren om het neerwaartse risico te beperken. Door hantering van de netto 

contante waardemethode op het geheel van de geldstromen van het project is hieraan impliciet 

voorbij gegaan. Een te nemen beslissing werd daarbij gezien als een niet meer terug te draaien 

besluit. Op deze wijze zijn in het verleden door het management van onderneming D veel be

slissingen genomen. De discussie gaf aan, dat zich hierdoor vermoedelijk vaker type-11 fouten 

hebben voorgedaan, waardoor de oudeneming onbewust heeft afgezien van productinnovatie

projecten die economische waarde voor de onderneming hadden kunnen toevoegen. Met be

trekking tot de fmanciële beoordeling van toekomstige productinnovatieprojecten gaf het mana

gement aan de aanwezige operationele flexibiliteit in de evaluatie te zullen incorporeren. Vol

gens het management geeft het ESPI-model enerzijds vanwege de driedeling in trajecten met 

bijbehorende informatie inzicht waarover een financiële evaluatie plaatsvindt en anderzijds of 

met de juiste beoordelingsmetbode over een project wordt geoordeeld. Als voordeel wordt ook 

gezien dat in het ESPI-model alle voor een fmanciële beoordeling relevante criteria zijn geïncor

poreerd. 
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Deel IV 

Nabeschouwing 

In dit laatste deel van het proefschrift wordt in een nabeschouwing het gehele onderzoek afge

sloten. Hierin worden naast de belangrijkste bevindingen van het onderzoek in de vorm van 

conclusies, enkele aanbevelingen gegeven voor het maatschappelijk veld. Deze aanbevelingen 

zijn gesplitst naar aanbevelingen voor de praktijk en voor verder onderzoek. Bij de aanbevelin

gen voor de praktijk wordt bovendien een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote onder

nemingen. 
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Resultaten en reflectie 

Hoofdstuk 8 Resultaten en reflectie 

8.1 Inleiding 
Dit onderzoek heeft een scala van resultaten opgeleverd. In dit hoofdstuk zal hiervan een resu

mé worden gegeven. De resultaten worden gescheiden naar bevindingen uit het onderzoeksdeel 

II 'Investeren in innoveren', onderzoeksdeel III 'Innoveren in investeren' en het onderzoek als 

geheel. Bij dit laatste komen zaken aan de orde als reikwijdte van het onderzoek, mogelijkhe

den en beperkingen en praktische aanwijzigingen. 

De vraag die nu rijst is of met het onderzoek een bijdrage is geleverd aan het algemene kennis

bestand van de bedrijfskunde of bijdragen aan de praktijk van de bedrijfsvoering. Daartoe zal 

voor elk relevant hoofdstuk de bijdrage op een rij worden gezet en worden nagegeaan in hoe

verre op de onderzoeksvragen een antwoord is verkregen. 

Het centrale probleem binnen dit onderzoek betreft een gebrek aan systematische kennis, zowel 

in de literatuur als in de praktijk, over de wijze waarop investeringen in productinnovatie finan

cieel dienen te worden beoordeeld. Gegeven dit probleem, zijn de volgende onderzoeksvragen 

geformuleerd: 

• Op welke wijze beoordelen ondernemingen investeringen in productinnovatie in welke 

jase(n), met welke methode(n) en welke problemen worden daarbij ondervonden? 

• Hoe kan de financiële beoordeling van investeringen in productinnovatie zodanig worden 

opgezet, dat hierdoor voor de onderneming een beter inzicht ontstaat in de bijdrage aan de 

economische waarde? 

De eerste onderzoeksvraag is door middel van inventarisatie en analyse van de literatuur 

(hoofdstuk 3) en de praktijk (hoofdstukken 4) inhoud gegeven. In het empirische deel is daar

bij gebruik gemaakt van vergelijkend onderzoek. De tweede onderzoeksvraag is benaderd van

uit het paradigma van de ontwerpwetenschappen. Hierbij staat de bruikbaarheid van het ont

werp voor de bedrijfskundige praktijk voorop. 

8.2 Resultaten onderzoeksdeel 11 'Investeren in innoveren' 
De eerste vraag uit de inleiding heeft geleid tot de afleiding van een aantal deelvragen waarop 

door middel van dit onderzoek een antwoord is verkregen (zie ook paragraaf 2.3). 
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1. Op welke wijze wordt bij de ondernemingen inhoud en vorm gegeven aan de financiële 

beoordeling van investeringen in productinnovatie? 

In hoofdstuk 3 en met name hoofdstuk 4 is hierop uitgebreid ingegaan. Het blijkt dat het be

schikbaar stellen van geld voor investeringen weliswaar voor het grootste deel op basis van 

de projecten zelf plaatsvindt, maar dat toch een wezenlijk deel van de ondernemingen hierbij 

uitgaat van wat men vanuit het verleden gewend is of van 'het aan het werk houden van het 

beschikbare R&D-personeel'. Hierin zit duidelijk het onderscheid dat wordt gemaakt ten 

aanzien van de houding tegenover uitgaven voor R&D: als kosten of als investering. Bij het 

opvatten van R&D-uitgaven als een kostenpost zal productinnovatie zeker niet in pro-actieve 

zin worden bedreven. Kosten dienen immers te worden geminimaliseerd. De kans dat uit 

dergelijke ondernemingen productinnovaties voortkomen die een betekenisvolle bijdrage 

leveren aan de economische waarde dient dan ook als klein te worden gezien. 

Vrijwel alle onderzochte ondernemingen geven aan financiële beoordelingen uit te voeren ten 

behoeve van het opstarten of continueren van productinnovatie. Het belang dat hieraan 

wordt gehecht is groot. Men wil de financiële haalbaarheid en aantrekkelijkheid van projec

ten op hun merites beoordelen. Het probleem dat daarbij in dit onderzoek is gesignaleerd is, 

dat het op zeer traditionele (bijna administratieve) wijze gebeurt. Bovendien wordt deze 

beoordeling in meer dan de helft van de gevallen gekenmerkt door slechts één beslissings

moment, dat in het merendeel van de gevallen aan het begin van het productinnovatieproces 

ligt. Van een juiste financiële beoordeling van productinnovatie is in dergelijke situatie nau

welijks sprake. 

2. Wat zijn de meest belemmerende factoren bij de financiële beoordeling van investeringen in 

productinnovatie? 

Deze factoren bestaan bij de onderzochte ondernemingen uit drie categorieën: financiële mid

delen, technische know how en personele capaciteit. Alleen bij de eerste categorie 'financiële 

middelen' bleek geen discrepantie tussen grote ondernemingen en midden- en kleinbedrijf te 

bestaan. Een belangrijke conclusie is, dat voor grotere ondernemingen de belemmeringen 

zich voornamelijk voordoen bij de uitvoering en beheersing van het productinnovatieproces, 

terwijl bij de kleinere ondernemingen de belemmeringen zich openbaren als een inputpro

bleem. Dit houdt in dat voor kleinere ondernemingen de haalbaarheidscriteria een belang

rijkere rol spelen bij de financiële beoordeling dan bij grotere ondernemingen. 

3. Welke criteria bepalen een voor de praktijk adequate financiële beoordeling van product

innovatie? 

In de boodstukken 4 en 5 is hierover uitvoerig verslag gedaan. Een financiële beoordeling 

blijkt daarbij meer in te houden dan wat momenteel in de praktijk gebruikelijk is. Via het 

diepte-onderzoek in de workshops en gevalstudies zijn door de praktijk zelf de meest rele-
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vante criteria en eisen (functionele en structurele) aangeleverd. Deze criteria en eisen zijn als 

uitgangspunten genomen voor het ontwikkelen van het ESPI-model (zie hiervoor de tabellen 

5.2 en 5.3 en de paragrafen 5.4.2 en 7.2) 

8.3 Resultaten onderzoeksdeel UI 'Innoveren in investeren' 
Als laatste vraag is in paragraaf 2.3 gesteld: 

4. Hoe kan een te ontwikkelenfinancieel beoordelingsmodel de besluitvorming met betrekking 

tot investeringen in productinnovatie het beste ondersteunen? 

In de hoofdstukken 6 en 7 is hierover verslag gedaan. Door te differentiëren naar trajecten 

binnen het productinnovatieproces blijkt, dat de financiële beoordeling van productinnovatie 

beter kan aansluiten op de beschikbare informatie en de onzekerheid daaromtrent. Door met 

deze kwaliteit van de informatie rekening te houden, heeft dit onderzoek laten zien dat per te 

onderscheiden traject verschillende financiële beoordelingsmetboden passen die op een meer 

afgewogen wijze de financiële evaluatie en selectie inhoud kunnen geven. Dit in tegenstel

ling tot wat in de praktijk tot nu toe gebruikelijk is, namelijk het in veel gevallen hanteren 

van één financiële beoordelingsmethode, ongeacht de kwaliteit van de op dat moment 

beschikbare informatie. 

Voorafgaand aan de ontwikkeling van het ESPI-model zijn functionele en structurele eisen ge

steld waaraan het model zou moeten voldoen om een zinvolle bijdrage aan de financiële beoor

deling van productinnovatie te kunnen leveren (zie paragrafen 7.1 en 7.2). De eerste functione

le eis betreft het genereren van inzicht in de aantrekkelijkheid en financiële consequenties van 

een productinnovatieproject. Het gebruik van het ESPI-model voorziet in het doorlopen van 

een checklist bestaande uit drie onderdelen (checklist A, B en C), waarin vragen zijn opgeno

men die informatie leveren zowel ten behoeve van de haalbaarheidsvraag als ten behoeve van 

de aantrekkelijkheidsvraag. Door de aard van de vragen in deze checklist wordt informatie bij

eengebracht over de omvang en de timing van de uitgaande geldstroom (investering), omvang 

en timing van de netto geldstroom en de kans op technisch en commercieel succes (zie para

graaf 7.4). 

Met de informatie over de omvang en timing van de uitgaande geldstroom wordt inzicht verkre

gen in de opgeofferde waarde als gevolg van het opstarten of continueren van het project, zo

wel per traject, het resterend gedeelte van het productinnovatieproces als per onderdeel van de 

productinnovatieportefeuille (zie paragraaf 7 .3). In checklist A wordt nagegaan of de investe

ring past binnen de financiële mogelijkheden van de onderneming. Met andere woorden, is de 

uitgaande geldstroom, los van de verwachte netto geldstroom, haalbaar in termen van R&D

budget, vermogensbehoefte en vermogensstructuur? De informatie over de netto geldstroom 
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verschaft vervolgens inzicht in wat de onderneming in financiële zin verwacht uit de investe

ring. De door de checklist te genereren informatie over het technisch en commercieel risico 

geeft inzicht of en in hoeverre de netto geldstroom haalbaar wordt geacht. 

Het is met name de aantrekkelijksvraag die met de inzet van verschillende financiële beoorde

lingsmetboden kan worden beantwoord. Afhankelijk van de beslissingsconstellatie, die uit de 

beantwoording van de vragen uit de verschillende checklisten voor het betreffende traject van 

toepassing blijkt, kan de aantrekkelijkheid van het project worden achterhaald door de inzet van 

de bij deze beslissingsconstellatie behorende financiële beoordelingsmethode. Het ESPI-model 

genereert zo per traject de bijbehorende beslissingsconstellatie en daarmee de meest geschikte 

beoordelingsmetbode (zie paragraaf 7.4). Voor elke beslissingsconstellatie betekent dit het vol

gende. 

Beslissingsconstellatie 1 

Voor een productinnovatieproject dat zich in traject 1 bevindt en waarbij via het doorlopen van 

checklist A en B geen andere beslissingsconstellatie wordt geconstateerd dan die welke behoort 

bij het traject zelf ( zekerheidgraadscore checklist A 2:: 15 en checklist B < 15) zal uitsluitend via 

de uitgavenbenadering de haalbaarheid en aantrekkelijkheid kunnen worden beoordeeld. Ge

zien de vaak beperkte en onzekere informatie waarover men in een dergelijke situatie kan be

schikken is de enige algemene vraag met betrekking tot de aantrekkelijkheid: "hebben we het 

geld ervoor over om meer informatie via dit onderzoek te genereren?". Indien deze vraag met 

"ja" kan worden beantwoord is het uiteraard nog de vraag of het project haalbaar is. Daartoe 

worden de verwachte uitgaven afgezet tegen de daaruitvloeiende vermogensbehoefte en het 

R&D-budget of andere de financieringsmogelijkheden. 

Beslissingsconstellatie 2 

Voor een productinnovatieproject uit traject 2 voorziet het ESPI-model erin, dat via het doorlo

pen van de checklist de bijbehorende beslissingsconstellatie wordt achterhaald (zie hiervoor 

toepassing onderneming D). Indien de informatie bijeengebracht door checklist B een hoge 

mate van onzekerheid kent, zal Of additionele informatie moeten worden vergaard Of moeten 

worden afgewacht Of een financiële beoordelingsmetbode moeten worden gehanteerd die past 

bij de kwaliteit van die informatie. Dit houdt in, dat het ESPI-model dit project uit traject 2 zal 

beoordelen op basis van de beslissingsconstellatie die geldt voor traject L Indien de vragen van 

zowel checklist A, Bals C met een beperkte mate van onzekerheid kunnen worden beant

woord, stuurt het ESPI-model naar een beslissingsconstellatie die behoort bij traject 3, waarbij 

op basis van een investeringsbenadering een verantwoorde afweging kan worden gemaakt tus

sen de rentabiliteit en het risico, zowel op projectniveau als op portefeuilleniveau (zie figuur 7.1 

en paragraaf 7.4). 
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Beslissingsconstellatie 3 

Voor een getest prototype van een nieuw product mag normaliter worden verwacht dat met be

trekking tot de rentabiliteit en het risico meer betrouwbare informatie voorhanden is. Bij een 

omvangrijke en complexe productinnovatie is in dit stadium vaak sprake van een sterke betrok

kenheid van potentiële afnemers, waardoor meer inzicht aanwezig is in de afzetmogelijkheden 

en mogelijke prijzen. Continueren betekent onder andere het bepalen van de omvang van de 

productie, zelf doen of uitbesteden en marktintoductie voorbereiden. Indien hierover onvol

doende betrouwbare informatie bij de onderneming aanwezig is (zekerheidsgraadscore < 15), 

dan zal ook hier additionele informatie dienen te worden vergaard (bijvoorbeeld aanvullende 

marktonderzoeken, aanvragen extra offertes ten behoeve van de opzet van de productiefacilitei

ten en marktintroductie, enzovoort) en! of moeten worden afgewacht (zie figuur 7.4 ). 

Op basis van het ESPI-model worden productinnovatieprojecten niet alleen 'stand alone', maar 

ook in een portefeuillecontext geëvalueerd. Indien informatie met een geringe mate van onze

kerheid beschikbaar is over het beschouwde project (beslissingsconstellatie die behoort bij tra

ject 3) zal het doorlopen van de checklist informatie genereren over de geldstroom van alle in de 

portefeuille aanwezige productinnovatieprojecten en de productportefeuille. Aangezien de geld

stromen van de afzonderlijke projecten en producten elkaar onderling beïnvloeden, zal de sprei

ding van de portefeuillegeldstroom afwijken van de gezamelijke spreiding van de projecten en 

producten afzonderlijk. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om de portefeuille zo samen te stellen 

dat bij handhaving van het risiconiveau de rentabiliteit van de portefeuille kan worden verhoogd 

en bij handhaving van het rentabiliteitsniveau het risiconiveau kan worden verlaagd. Afuanke

lijk van de bij een traject behorende beslissingsconstellatie, die voortvloeit uit het doorlopen 

van de checklist, vindt binnen het ESPI-model op deze wijze een sturing plaats naar de bijbe

horende financiële beoordelingsmethode, waarmee de aantrekkelijkheid in termen van rentabili

teit en risico van het productinnovatieproject en de productinnovatieportefeuille kan worden 

vastgesteld. 

Uit het praktijkgedeelte van dit onderzoek is nadrukkelijk naar voren gekomen hoe in de prak

tijk met deze problematiek wordt omgesprongen (zie hiervoor de hoofdstukken 4 en 5). Voor

zover financiële beoordelingsmetboden worden gehanteerd om de meest aantrekkelijke projec

ten te selecteren, vindt er geen differentiatie naar te onderscheiden fasen of trajecten plaats. 

Hierdoor is nauwelijks aandacht voor de verschillen in kwaliteit van de beschikbare informatie 

tussen het begin en het einde van productinnovatieprocessen. Het ESPI-model voorziet daarin 

dat het mogelijk is om per te onderscheiden traject binnen een productinnovatieproces en atban

kelijk van de kwaliteit van de informatie juist die financiële beoordelingsmetbode te selecteren 

die daarvoor het meest geëigend is. Type-I en type-II fouten kunnen hiermee al in een zo vroeg 

mogelijk stadium van het productinnovatieproces worden voorkomen. 
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8.4 Reflectie op de onderzoeksresultaten 
Tot op heden is binnen het domein van management van innovatie relatief weinig aandacht be

steed aan de financiële aspecten die eraan zijn verbonden. Zaken zoals het verhogen van het 

productinnovatievermogen, beheersen van de doorlooptijd en samenwerken bij innovatie be

heersen de discussie in dit vakgebied. Hoewel deze aangelegenheden van groot belang zijn en 

een belangrijke bijdrage (kunnen) leveren aan het succes van een onderneming, dient meer dan 

tot nu toe het geval is aan de financiële aspecten van productinnovatie aandacht te worden gege

ven. Een onderneming is met haar producten immers slechts succesvol indien hiermee econo

mische waarde aan de onderneming kan worden toegevoegd. Heden ten dage zijn de markten 

dermate dynamisch (als gevolg van onder andere meer concurrentie en veranderingen in de 

marktbehoeften) en dus risicovol en productinnovatieprocessen dermate complex (als gevolg 

van onder andere snelle technologische ontwikkelingen) en dus geldverslindend, dat het een 

absolute noodzaak is geworden voorafgaand aan het opstarten en gedurende het productinno

vatieproces financiële evaluaties uit te voeren, waardoor het zicht op de mogelijke waardetoe

voeging of waardevermindering als het ware bij voortduring bij de beslisser(s) bekend is. 

Hierdoor kunnen tijdig acties worden ondernomen Of om daadwerkelijk te profiteren van de 

wáardetoevoeging Of om tijdig een waardevermindering te voorkomen. 

Ontwerpgericht onderzoek vertoont volgens het Instituut voor Vervolgopleidingen van de TUE 

(uit: Vosselman, 1995) de volgende kenmerken: 

• het resultaat van ontwerpgericht onderzoek is een artefact dat imperatief en normatief is; het 

schrijft dwingend voor 

• de nadruk ligt op synthese van kenniselementen die uit verschillende wetenschappelijke dis

ciplines stammen 

• het ontwerpproces is in zichzelf een creatief en ingenieus proces waarin het nog niet bestaan

de manifest wordt. 

Het ESPI-model is ontwikkeld vanuit de gedachte een positieve bijdrage aan de financiële 

beoordeling van productinnovatie te leveren. Bijgestaan door meer dan zestig personen uit de 

dagelijkse praktijk van het management van innovatie is, na een oriëntatie op het onderwerp, 

gedurende enkele jaren aan de fundering en ontwikkeling van dit model gewerkt. De vraag is 

nu of in voldoende mate tegemoet is gekomen aan de eisen die te stellen zijn vanuit de weten

schap en de praktijk. De (bedrijfskundige) wetenschap is gebaat met onderzoek dat voldoet aan 

de eisen van relevantie, kennistoe voeging, toepasbaarheid en overdraagzaamheid. De praktijk 

heeft naast deze eisen als aanvullende eisen implementatie, efficiency en effectiviteit. 

Aan de wetenschappelijke eisen is in het onderhavige onderzoek als volgt invulling gegeven: 

• in dit onderzoek (met name de hoofdstukken I en 2) is aangegeven dat het onderzoeksveld 

volgens de literatuur en voor de praktijk relevant is en daarmee voor de bedrijfskunde 
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• de kennis bouwt voort op de 'state of the art' over bedrijfseconomische theorie en manage

ment van innovatie; het beoogde resultaat levert hierin een aanvulling door middel van her

nieuwde inzichten over de financiële beoordeling van investeringen in productinnovatie, 

waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de (bedrijfskundige) wetenschap 

• het ESPI-model voldoet aan effectiviteit, in die zin dat bij toepassing het beoogd resultaat 

wordt bereikt, te weten voldoende inzicht in de financiële implicaties van (verder) investeren 

of juist niet (verder) investeren 

• het ESPI-model voldoet aan efficiëntie, zodat de te verwachten materiële en immateriële op

brengsten de investering in tijd en middelen overtreffen 

• de uitspraken en resultaten zijn overdraagbaar door middel van dit proefschrift; door het do

cumenteren van een handleiding is aangegeven hoe anderen de methoden en resultaten kun

nen toepassen 

• de generaliseerbaarheid van de resultaten naar andere situaties is mogelijk gemaakt door 

enerzijds inhoud te geven aan het begrip financiële beoordeling en anderzijds door aan te ge

ven wat de functie van de financiële beoordeling is binnen het proces van productinnovatie 

• de uitspraken zijn met bestaande kennis en expertopinie geconfronteerd en herhaaldelijk te

ruggekoppeld met de praktijk in workshops. 

Aan de praktische eisen is tegemoet gekomen door: 

• een model te ontwerpen dat aansluit bij de gedachtenwereld van zowel de economische theo

rie als het management van innovatie 

• de toepassing en implementatie binnen ondernemingen mogelijk te maken, door het be

schrijven van de werking van het ontwikkelde model en het leveren van een handleiding 

• de geringe complexiteit, waardoor het ESPI-model door het management goed te hanteren 

is; effectieve besluitvorming wordt hierbij ondersteund door een eenvoudig en doorzichtig 

besluitvormingsproces. Complexe en tijdrovende berekeningen, waarvan bekend is dat deze 

door aversie hiertegen niet door het management zullen worden toegepast, zijn vermeden. 

Belangrijke structurele eisen hiervoor zijn: 

het model volgt gestructureerd en formeel het productinnovatieproces. Voor elk beslis

punt zijn eenduidige en goed geoperationaliseerde beoordelingscriteria geformuleerd. Be

langrijke voorwaarden hiervoor zijn duidelijk te onderscheiden trajecten en formele be

slispunten. Ook is vooraf duidelijk vastgelegd welke activiteiten in welke trajecten wor

den uitgevoerd 

- er is sprake van differentiatie in de beoordelingscriteria. Per traject binnen het product

innovatieproces wordt uitgegaan van de voor het betreffende traject geldende relevante 

criteria 

- er is sprake van een vaste basisset van benodigde gegevens. In elk beslispunt van het 

productinnovatieproces wordt zoveel mogelijk met eenzelfde basisset van benodigde ge-
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gevens gewerkt. Hiermee wordt voorkomen dat belangrijke informatie ten behoeve van 

het voldoen aan de gestelde criteria over het hoofd wordt gezien. Afhankelijk van het tra

ject en de beschikbare informatie kan het relatieve belang van de criteria en daarmee de 

mate van detaillering van de benodigde gegevens worden gevarieerd 

• de communieeerbaarheid van het model voor de verschillende bij productinnovatie betrok

ken disciplines binnen de ondernenting. 

Het behoeft geen betoog, dat de selectie van productinnovatieprojecten een belangrijke deternti

nant is van het econontisch succes van een onderneming. Selectie van een financiële beoorde

lingsmetbode om tot de meest effectieve investeringsbeslissing voor productinnovatie te komen 

heeft nauwelijks betekenis, indien de onderneming niet in staat is het productinnovatieproces en 

de doorlooptijd ervan te beheersen. In dit onderzoek is als uitgangspunt genomen, dat de keuze 

voor nieuwe productinnovatieprojecten, of het continueren van bestaande, wordt bepaald door 

de bijdrage die het project levert aan de economische waarde van de onderneming. Aangezien 

dergelijke projecten met een hoge mate van onzekerheid zijn omgeven, is het onmogelijk deze 

bijdrage exact te bepalen. Dit was ook niet de bedoeling van het onderzoek. Met het onderzoek 

is getracht het financieel inzicht in productinnovatie voor de verschillende trajecten van het pro

ductinnovatieproces inzichtelijk te maken. Dit om te voorkomen, dat voor dergelijke projecten, 

nadat al veel geld aan ontwikkeling is uitgegeven, pas in de laatste fase van het proces wordt 

ontdekt dat doorgaan met investeren een verdere kapitaalvernietiging binnen de ondernenting 

betekent. Door in een zo vroeg mogelijke fase het financieel a.<;pect bij de beoordeling te betrek

ken kan tijdig worden herkend, dat projecten die op het eerste gezicht op basis van beperkte 

financiële gezichtspunten onaantrekkelijk lijken, in een later stadium tot belangrijke inkomsten

bronnen kunnen leiden. 

In wetenschappelijk kring bestaat grote eensgezindheid over de toepassing van DCF-technieken 

voor het beoordelen van investeringen (waaronder productinnovatie}. Ook in de praktijk van 

grote ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf blijken deze technieken steeds meer toe

pa.'>sing te vinden, hoewel er nog steeds een zekere terughoudendheid blijft bestaan, die er toe 

leidt dat de terugverdientijd vrijwel steeds als aanvullend criterium wordt gehanteerd (zie 

hoofdstuk 4}. De problemen die aan DCF-technieken zijn verbonden betreffen vooral de moei

lijkheid om betrouwbare geldstroomprognoses op te stellen en het bepalen van de te hanteren 

disconteringsvoet. Als tegenargument geldt, dat in de techniek geen ruimte is ingebed voor 

strategische overwegingen en de aard van de investering. Voor investeringen in productinnova

tie is aangegeven dat deze zich niet alleen gefaseerd afspelen, maar ook meer beslispunten in

houden, waarop het management zijn beslissing kan aanpassen (operationele flexibiliteit). Hoe

wel bij het toepassen van reële opties op de investeringsproblematiek de bestaande beperkingen 

en problemen die gelden bij toepassing van DCF-technieken niet worden weggenomen, biedt 
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het denken en afwegen op basis van de optietheorie een draagvlak voor de te nemen beslissin

gen (zie ook paragraaf 6.4). De beperkingen die gelden voor de toepassing van DCF-technie

ken gelden eveneens voor de toepassing van het ESPI-modeL Een aanvullend subjectief ele

ment in het ESPI-model betreft de grenswaarde die aan de zekerheidsgraadscore is toegekend. 

In dit onderzoek is een zekerheidsgraadscore van tenminste 15 aangehouden om de overgang 

tussen beslissingsconstellaties te markeren en waarmee tegelijkertijd de van toepassing zijnde 

financiële beoordelingsmetbode wordt vastgesteld. De risicohouding van de onderneming is 

hierbij echter maatgevend. Het is aan te bevelen om voorafgaand aan het gebruik van het ESPI

model en uitgaande van de bij de onderneming passende risicohouding deze grenswaarde van 

de zekerheidsgraadscore vast te stellen en periodiek te heroverwegen. 

Bij investeringsbeslissingen ten aanzien van productinnovatie in het midden- en kleinbedrijf (in 

dit onderzoek voornamelijk vertegenwoordigd door de metaalwarenbranche) biedt de toepas

sing van het ESPI-model de mogelijkheid tot het expliciet maken van de financiële reikwijdte 

c.q. consequenties. Het hiermee verkregen inzicht behoedt de onderneming voor het entameren 

van productinnovatieprojecten die de financiële draagkracht (ver) te boven gaan en daarmee 

voor een situatie van deconfiture. 

Toekomstig beslissen en handelen vereist niet alleen kennis, inzicht en kunde van de afzonder

lijke disciplines, maar vooral ook van de onderlinge invloeden en samenhangen tussen die dis

ciplines. Beslissingen in een van de disciplines hebben altijd consequenties voor één of meer 

andere disciplines {Van Beek, 1996). In het onderzoek is voornamelijk de interdependentiett~s

sen de disciplines financieel management en management van innovatie aan de orde geweest. 

Het verdient aanbeveling om in verder onderzoek ook de interdependentie met strategisch ma

nagement, marketing management en organisatiekunde te belichten. 
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Samenvatting 

In dit proefschrift staat de financiële beoordeling van productinnovatie centraal. Het brengt de 

gedachtenwerelden van zowel het financieel management gebied met in het bijzonder de inves

teringsproblematiek als het gebied van management van innovatie bij elkaar. Het beoordelen in 

welke productinnovatieprojecten investeringen of desinvesteringen (stoppen van het project) 

moeten plaatsvinden is een van de meest precaire en moeilijke beslissingen in het kader van 

management van innovatie. Net als bij alle andere investeringen dient bij investeringen in pro

ductinnovatie een afweging te worden gemaakt tussen de verwachte opbrengst in termen van 

rentabiliteit en risico. Hiermee wordt inzicht verkregen in de economische waarde die het pro

ductinnovatieproject voor de onderneming kan toevoegen. Dit financiële belang, dat aan elke 

productontwikkeling is verbonden, heeft geleid tot dit onderzoek, waarbij de financiële beoor

deling van productinnovatie in alle fasen van het productontwikkelingsproces het onderwerp 

vormt. Uitgangspunt in dit onderzoek is het probleem dat een gebrek bestaat aan systematische 

kennis, zowel in de literatuur als in de praktijk, over de wijze waarop investeringen in product

innovatie financieel dienen te worden beoordeeld. Daarvoor zijn de volgende onderzoeksvragen 

geformuleerd: 

• Op welke wijze beoordelen ondernemingen investeringen in productinnovatie in welke 

fase(n), met welke methode(n) en welke problemen worden daarbij ondervonden? 

• Hoe kan de financiële beoordeling van investeringen in productinnovatie zodanig worden op

gezet, dat hierdoor voor de onderneming een beter inzicht ontstaat in de bijdrage aan de eco

nomische waarde? 

Aan deze vragen is in twee onderzoeksdelen 'Investeren in innoveren' en 'Innoveren in inves

teren' invulling gegeven. In het deelonderzoek 'Investeren in innoveren' is ten behoeve van het 

beantwoorden van de eerste vraag de problematiek inzake de financiële beoordeling van pro

ductinnovatie vanuit de literatuur en de praktijk blootgelegd. De tweede vraag heeft in het deel

onderzoek 'Innoveren in investeren' geleid tot de ontwikkeling van het 'Evaluation and Selec

tion of Product Innovation' -model (afgekort ESPI-model), dat is toegesneden op de specifie

ke eigenschappen van investeringen in productinnovatie. Hiermee is meer inzicht verkregen in 

de potentiële bijdrage van productinnovatie aan de economische waarde van de onderneming. 

Het ESPI-model dient als instrument waarmee het management de inzet van financiële beoorde

lingsmetboden per traject van het productinnovatieproces kan aansturen. Via het doorlopen van 

een driedelige checklist leidt het model tot de keuze van een financiële beoordelingsmetbode die 
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het beste aansluit bij de aard, omvang en het stadium van het productinnovatieproject binnen 

het productinnovatieproces. Het doel van de checklist is daarbij tweeledig. Aan de ene kant 

wordt hiermee op een systematische manier informatie bijeengebracht die van belang is voor de 

financiële evaluatie. Deze informatie betreft de haalbaarheid en aantrekkelijkheid en de mate van 

onzekerheid over de waarde die aan de items in de checklist worden toegekend (attractiviteit). 

Aan de andere kant wordt met de checklist per traject de meest geschikte financiële beoorde

lingsmethode bepaald, passend bij de geldende beslissingsconstellatie (hoeveelheid informatie 

en de mate van onzekerheid ervan) die voor het desbetreffende traject blijkt te bestaan. Voor elk 

traject kunnen zich daarbij drie verschillende beslissingsconstellaties voordoen. Om snel duide

lijkheid te krijgen over de financiële haalbaarheid en aantrekkelijkheid van een productinnova

tieproject is ook een sjabloon ontwikkeld. Hiermee kan in een oogopslag zichtbaar worden ge

maakt of sprake is van een financieel gunstige of een ongunstige situatie. Bovendien is een 

handleiding voor de toepassing van het ESPI-model opgesteld. 

Het onderzoeksdeel 'Investeren in innoveren' vormt de fundering van het ontwikkelde ESPI

model. Uit de literatuurverkenning blijkt dat de financiële beoordeling van investeringen in het 

algemeen niet zonder meer toepasbaar is op investeringen in productinnovatie. Bij productinno

vatie zijn argumenten als grote onzekerheden op zowel technisch, commercieel als financieel 

gebied, een non-conventioneel geldstroompatroon, meer beslis- ('go/no-go') momenten, grote

re beslissingsvrijheid, afhankelijkheid met andere projecten (gelijktijdig en volgtijdelijk) en 

lange termijn invloed op de financiële resultaten van de onderneming hier debet aan. Ten be

hoeve van de financiële beoordeling van investeringen in het algemeen zijn 'discounted cash 

flow' methoden, zoals netto contante waarde en interne rentevoet, algemeen aanvaard als su

perieur boven andere methoden. Het vermoeden van onderbelichting van het financiële aspect 

bij de beoordeling van innovatie is vanuit de literatuur bevestigd. Verder toont de literatuurstu

die aan dat het financieel beoordelen van investeringen in productinnovatie een hoge actuali

teitswaarde heeft en dat er nog nauwelijks adequate financiële beoordelingsmetboden speciaal 

voor investeringen in productinnovatie zijn ontwikkeld. 

Via vergelijkend onderzoek is in de praktijkverkenning vervolgens bij een vijftigtal onderne

mingen informatie verzameld en geanalyseerd over het kader waarbinnen de beslissingen ten 

aanzien van investeringen in productinnovatie zich afspelen, welke factoren uiteindelijk van in

vloed zijn op de beoordeling en hoe met name de financiële beoordeling plaatsvindt. Daarbij is 

voor de helft van het aantal ondernemingen specifiek voor de metaalverwerkende industrie ge

kozen vanwege het hoge aandeel speur- en ontwikkelingswerk van deze sector. Het onderzoek 

toont een groot scala van criteria dat ondernemingen van belang acht bij de besluitvorming over 

investeren in productinnovatie. Bij nagenoeg alle ondernemingen blijkt bovendien, dat de 

financiële beoordeling een grote tot beslissende invloed heeft op het opstarten of continueren 

van productinnovatieprojecten. Echter, ruim eenderde van de ondernemingen voert alleen 
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financiële beoordelingen uit aan het begin van het productinnovatieproces. Vrijwel alle onder

zochte ondernemingen hanteren één of meer financiële beoordelingsmetboden bij de selectie 

van nieuwe producten. Toegevoegde waarde/marge en terugverdientijd worden veruit het 

meeste toegepast. Er is daarbij een duidelijke scheiding te zien tussen de gehanteerde methoden 

voor het midden- en kleinbedrijf en de grote ondernemingen. De in de investeringstheorie zo 

gepropageerde disconteringsmetboden blijken nog geen grote opgang binnen de onderzochte 

ondernemingen te hebben gevonden. Slechts eenderde van de ondernemingen (voornamelijk 

grotere ondernemingen) hanteert disconteringsmetboden bij de evaluatie van productinnovatie. 

Het zijn ook juist deze ondernemingen die aangeven behoefte te hebben aan een verbetering van 

de financiële beoordeling van productinnovatie. De meeste problemen die de ondernemingen uit 

het onderzoek ondervinden bij de financiële beoordeling blijken samen te hangen met onzeker

heid over toekomstige marktontwikkelingen en gebrek aan informatie. De ondernemingen ge

ven aan meer moeite te hebben met het genereren van de juiste informatie dan met de daadwer

kelijke uitvoering van de financiële beoordeling zelf. 

De resultaten uit de literatuur- en praktijkverkenning hebben voldoende aanleiding gegeven om 

in het tweede deelonderzoek 'Innoveren in investeren' dieper in te gaan op wat de belangrijkste 

criteria zijn voor een financiële beoordeling. Vanuit de literatuur en de praktijk kon de indruk, 

dat de ondernemingen ook niet goed weten welke informatie bij een financiële beoordeling 

moet worden betrokken, niet worden weggenomen. Ook bleek het voor de ondernemingen niet 

altijd duidelijk op basis van welke beschikbare informatie de verschillende financiële beoorde

lingsmetboden mogen worden ingezet. Hierdoor komt het voor dat methoden die alleen goed 

kunnen worden toegepast bij een grote beschikbaarheid van informatie ook worden gehanteerd 

in gevallen waarin deze informatie niet aanwezig is. Voor het ESPI-model had dit tot gevolg, 

dat in het bijzonder rekening moest worden gehouden met de informatie-arme fasen die zich in 

een productinnovatieproces voordoen. Met andere woorden, het ESPI-model dient een duide

lijke formele structuur aan de financiële beoordeling te geven, waarbij ook richting wordt gege

ven aan de inzet van verschillende financiële beoordelingsmetboden gedurende het product

innovatieproces (van idee tot marktintroductie). Besloten is om de activiteiten hiervoor samen 

met de praktijk te ondernemen, aangezien de praktijk uiteindelijk met het model moet kunnen 

werken. Hierdoor zou niet alleen meer inzicht kunnen ontstaan over hoe te beoordelen maar 

ook met welke beoordelingsmethode(n). Op basis van het paradigma van de ontwerpweten

schappen is gekozen voor het organiseren van vier workshops in combinatie met vier inventari

serende gevalstudies, waarbij de deelnemers actiefbijdragen hebben geleverd aan de ontwikke

ling van het ESPI-modeL Met andere woorden, de inbreng van de workshopdeelnemers in de 

ontwikkeling van het ESPI-model heeft in het onderzoek geleid tot een participatief ontwerp. 

Theorievorming met een grote mate van maatschappelijke en praktische relevantie kon hiermee 

inhoud worden gegeven. 
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De resultaten van de eerste drie workshops, gecombineerd met de resultaten van de gevalstu

dies, hebben geleid tot een overzicht van de belangrijkste criteria en eisen die van toepassing 

zijn op de financiële beoordeling van productinnovatie. De eisen zijn onderscheiden in functio

nele en structurele eisen. Op basis van de criteria en eisen is vervolgens een raamwerk voor de 

financiële evaluatie en selectie van productinnovatie opgesteld. Ook zijn eisen gesteld aan de 

toepassing van te onderscheiden financiële beoordelingsmethoden, afgeleid van de kenmerken 

van het productinnovatieproces. In het productinnovatieproces is daartoe een onderscheid ge

maakt in drie trajecten, te weten: technologie, technologie/product en technologie/producti

markt Het begin of einde van elk traject vormt een beslispunt waarop de wenselijkheidl

haalbaarheid en aantrekkelijkheid van productinnovatie wordt beoordeeld. Op basis van deze 

indeling is vervolgens differentiatie van de beschikbare beoordelingsmetboden voor product

innovatie naar de trajecten aangebracht. Dit raamwerk is in de vierde workshop uitvoerig bedis

cussieerd, waarbij de bruikbaarheid voorop stond. Als resultaat leverde de laatste workshop 

zowel aanvullende criteria en eisen met betrekking tot de financiële beoordeling van product

innovatie als specifieke eisen met betrekking tot het ontwerp van het ESPI-model en de toepas

singsmogelijkheden ervan. Ook is daarbij aangegeven welke criteria voor een traject van dom

inant belang zijn. De waardering van de financiële beoordelingsmetboden per traject van het 

productinnovatieproces geeft aan welke methoden per traject het beste kunnen worden ingezet. 

Daarbij zijn drie benaderingen onderscheiden, te weten: uitgavenbenadering voor traject 1, op

tiebenadering voor traject 2 en een investeringsbenadering voor traject 3. 

Het ESPI-model is vervolgens toegepast op een productinnovatieproject uit gevalstudie D. Dit 

project is vanwege een te hoog geacht neerwaarts risico gestopt. Beoordeling met het ESPI

model gaf aan, dat in een informatie-arme fase van het project waarin door de onderneming 

uitsluitend is geoordeeld op basis van de netto contante waardemethode, er nog volop moge

lijkheden (operationele opties) aanwezig waren om het neerwaartse risico te beperken. Via de 

optiebenadering is dit in deze toepassing expliciet gemaakt. Door het hanteren van de netto con

tante waardemethode op het geheel van de geldstromen van het project is hieraan impliciet 

voorbij gegaan. Een te nemen beslissing werd daarbij gezien als een niet meer terug te draaien 

besluit. 

Het ESPI-model voorziet in de mogelijkheid om per te onderscheiden traject binnen een pro

ductinnovatieproces en afhankelijk van de kwaliteit van de informatie juist die financiële beoor

delingsmetbode te selecteren die daarvoor het meest is geëigend. Type-I en type-11 fouten kun

nen hiermee al in een zo vroeg mogelijk stadium van het productinnovatieproces worden voor

komen. 
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Bijlage 1 Variabelen 

Organisatie 
• Omvang uitgedrukt in omzet (ratio) 

• Omvang uitgedrukt in personeel (ratio) 

• Branche (nominaal) 

• Beursgenoteerde onderneming (nominaal) 

• Zelfstandige onderneming (nominaal) 

• Verhouding afzet industriële/consumentenmarkt (ratio) 

• Verhouding afzet nationaallinternationaal (ratio) 

• Kapitaals-Iarbeidsintensiteit (ordinaal) 

• Financiële doelstelling( en) (nominaal) 

• Innovatiedoelstellingen (nominaal) 

• Eigen R&D-afdeling (nominaal) 

• R&D-budget (nominaal) 

• Budgetteringswijze R&D (nominaal) 

• Hoofdactiviteiten binnen R&D (nominaal) 

• Wijze waarop tegen R&D-uitgaven wordt aangekeken (nominaal) 

• Wijze waarop tegen innovatie wordt aangekeken (nominaal) 

• Wijze waarop tegen productinnovatie wordt aangekeken (nominaal) 

• Aantal gestarte productinnovaties laatste drie jaar (ratio) 

• Aantal nieuwe producten op markt laatste drie jaar (ratio) 

• Aantal afgebroken productinnovaties laatste drie jaar (ratio) 

• Aantal geoctrooieerde producten laatste drie jaar (ratio) 

• Functie informant (nominaal) 

Investering in productinnovatie 

• R&D-inzet uitgedrukt in percentage van omzet (ratio) 

• R&D-inzet uitgedrukt in mensjaren (ratio) 

• Gemiddelde doorlooptijd productinnovatie (ratio) 

• Belang van productinnovatie (ordinaal) 

• Mate van product-/procesinnovatie (ordinaal) 

• Financieringsbronnen (nominaal) 

• Onderlinge verdeling financieringsbronnen (ratio) 

• Gebruik van subsidies (nominaal) 

• Interne belemmeringen om te innoveren (nominaal) 

• Externe belemmeringen om te innoveren (nominaal) 
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• Redenen staken productinnovaties (nominaal) 

• Uitvoeren productinnovatie volgens bepaald model (nominaal) 

Financiële beoordeling 

• Mate van zelfstandigheid bij investeringsbeslissing (ordinaal) 

• Criteria van belang bij besluitvorming over investeren in productinnovatie (nominaal) 

• Rol van financiële beoordeling in besluitvorming (ordinaal) 

• Afdelingen betrokken bij financiële beoordeling (nominaal) 

• Afdeling die financiële beoordeling uitvoert (nominaal) 

• Afdeling met doorslaggevende invloed financiële beoordeling (nominaal) 

• Financiële beoordelingsmetboden (nominaal) 

• Bepaling minimale rentabiliteitseis (nominaal) 

• Hoogte minimale rentabiliteitseis (ratio) 

• Wijze waarop risico in financiële beoordeling wordt meegenomen (nominaal) 

• Wijze waarop inflatie in financiële beoordeling wordt meegenomen (nominaal) 

• Wijze waarop 'sunk costs' in financiële beoordeling worden meegenomen (nominaal) 

• Fasen waarin financiële beoordelingen plaatsvinden (nominaal) 

• Problemen bij financiële beoordelingen (nominaal) 

Omgeving 

• Wettelijke voorschriften (nominaal) 

• Subsidiemogelijkheden (nominaal) 

• Financiers (nominaal) 
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Bijlage 2 Vragenlijst 

=============================================================== 
VRAGENLIJST ONDERZOEK 

"INVESTEREN IN INNOVEREN & INNOVEREN IN INVESTEREN" 

=============================================================== 
Datum gesprek: 

Begin/eind gesprek: van 

Interviewvolgnummer: 

Opmerkingen: 

1991 

uur tot uur 

=============================================================== 
(vooraf invullen) 

Onderneming: 

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

Telefoon: 

Fax: 

SBI no.: 

Opmerkingen: 

(ter plaatse invullen of achteraf op basis van businesscard) 

INFORMANT(EN) 

1. Naam: 

Funct/Afd: 

2. Naam: 

Funct/Afd: 

3. Naam: 

Funct/Afd: 

Opmerkingen: 
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======================================================~~======= 

A. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ONDERNEMING 

=============================================================== 
1. Is uw onderneming zelfstandig of een onderdeel van een moeder maatschappij? 

0 zelfstandige onderneming 

0 onderdeel van een moedermaatschappij 

2. Wat is de omvang van uw onderneming in omzet en personeel? 

ultimo 1989 ultimo 1990 

Omzet (miljoenen guldens) 

Personeel (men~aren) 

Winst 

3. Welke (financiële) doelstelling heeft uw onderneming? 

0 Maximale winst of winst per aandeel 

0 Maximale rentabiliteit op totaal vermogen 

0 Maximale rentabiliteit op eigen vermogen 

0 Bepaald marktaandeel 

0 Maximaliseren aandelenkoers (shareholder value) 

0 Andere doelstelling? Welke? 

4. Welke zijn de drie belangrijkste producten of productgroepen van uw onderneming? 

1. 

2. 

3. 

5. Hoe is de verdeling van producten over de verschillende markten ? 

0 Consumentenmarkt % 

0 Industriële markt % 

0 Institutionele markt % 

6. Hoe is de verdeling van producten over de verschillende geografische markten? 

0 Nationale markt % 

0 Internationale markt % 
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;============================================================== 
B. RESEARCH & DEVELOPMENT 

=============================================================== 
7. Worden in uw onderneming R & D activiteiten uitgevoerd? 

0 Ja 

0 Nee, (ga verder met evaluatie van investeringen) 

9. Worden deR & D activiteiten uitgevoerd binnen een eigen R & D afdeling? 

0 Ja 

0 Nee, waar dan wel? 

8. Welke hoofdactiviteiten worden binnen uw onderneming in R & D onderscheiden? 

0 productinnovatie 

0 procesinnovatie 

0 kwaliteitsverbetering 

0 andere, welke? 

% vanomzet personeel 

I 0. Hoeveel procent van de totale jaarlijkse omzet wordt door uw onderneming (bij benade

ring) besteed aan R & D? (aangeven bij vraag 8 per item) 

ll. Hoeveel mensjaren worden door uw onderneming jaarlijks besteed aan R & D? 

(aangeven bij vraag 8 per item) 

12. In welke mate wordt er relatief geïnvesteerd in mensen of in kapitaalgoederen? 

Mensen ~.-1 -.1..--..I..--'-----1-...JI Kapitaal 

=============================================================== 
C. INNOVATIE 

=============================================================== 
13. Welke omschrijving van innovatie wordt binnen uw onderneming gehanteerd? 

14. Wat zijn voor uw onderneming de belangrijkste redenen om te innoveren? (gesplitst in 

product- en procesinnovatie) 

0 Concurrerend blijven 

0 Veroudering of achterstand tegen gaan 

0 Innovator willen zijn 
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0 Ervaring op doen met nieuwe ontwikkelingen 
0 Verbreding van het assortiment 

0 Inkomsten veilig stellen 

0 Continuïteit 

0 Marge verbeteren 

0 Andere reden, welke? 

15. Wat zijn de belangrijkste product- en procesinnovaties die uw onderneming de afgelopen 

drie jaren tot stand heeft gebracht? 

product 1. 

2. 

3. 
proces 1. 

2. 

3. 

16. Indien de onderneming onderdeel is van een groter concern in welke mate is er sprake 

van zelfstandigheid van de beslissing over innovatie activiteiten? 

Vol1edig zelfstandig l.______.__...____._ _ _._____.l Niet zelfstandig 

17. Wat zijn voor de onderneming de belangrijkste interne belemmeringen om te innoveren? 

0 Het risico verbonden aan innovatie 

0 Gebrek aan informatie 

0 Gebrek aan financiële middelen 

0 Gebrek aan personele capaciteit 

0 Gebrek aan technische know how 

0 Geen 

0 Andere interne belemmeringen: 

Welke? 

18. Wat zijn voor de onderneming de belangrijkste externe belemmeringen om te innoveren? 

0 Een hoge rentestand 

0 Wettelijke beperkingen 

0 Actie van een concurrent 

0 Slechte economische vooruitzichten 

0 Geen 

0 Andere externe belemmeringen, Welke? 
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============================================~================== 

D. PRODUCTINNOVATIE 

=============================================================== 
19. Welke omschrijving van productinnovatie wordt door uw onderneming gehanteerd? 

0 Het ontwikkelen van een nieuw product 

0 Het op de markt brengen van een vernieuwd product 

0 Een nieuw product op een nieuwe markt introduceren 

0 Andere omschrijving, Welke? 

20. Wanneer spreekt U van een productinnovatie? Als het betreft een nieuw product voor: 

0 de onderneming 

0 de branche 

0 Nederland 

0 de wereld 

21. In welke mate is productinnovatie van belang voor uw onderneming? 

Groot belang ~.-I _.______.__...__---~.._....~1 Weinig belang 

22. Welk productinnovatiestrategie(ën) voert uw onderneming? 

0 R & D gericht 

0 Marktgericht 

0 Ondernemend 

0 Kopend 

0 Verdedigend 

0 Imiterend 

0 De tweede-de-beste 

0 Reagerend 

23. Met hoeveel productinnovatieprocessen is uw onderneming de afgelopen drie jaar ge

start? 

23a Hoeveel productinnovatieprocessen lopen er momenteel in uw onderneming? 
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24. Met hoeveel productinnovatieprocessen is uw onderneming de afgelopen drie jaar ge

stopt? 

25. Wat waren de belangrijkste redenen voor het voortijdig staken van deze productinnova

tieprocessen? 

0 Uitkomst financiële evaluatie 

0 Financiële middelen 

0 Actie concurrent 

0 Marktvraag 

0 Andere reden, Welke? 

27. Hoeveel nieuwe producten zijn er in de afgelopen drie jaar op de markt gebracht? 

28. Welk percentage van de omzet maken deze nieuwe producten uit van de omzet van het 

afgelopen jaar? 

29. Van hoeveel nieuwe producten die in de afgelopen drie jaar op de markt zijn gebracht is 

octrooi aangevraagd en verkregen? 

31. In welke mate was er bij die productinnovaties ook sprake van proces- of technolo

gieinnovatie? 

Veeli~....-_..L____J _ _j_--~._...~l Geen 

32. Hoe lang duurt een productinnovatieproces in uw onderneming gemiddeld? 
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35. Welke hoofdactiviteiten zijn in het productinnovatieproces van uw onderneming te on-

derscheiden? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

36. Wordt bij het productinnovatieproces gewerkt volgens een bepaald model? 

0 Ja 

0 Nee 

o Modellen onbekend 

o Modellen wel bekend maar niet gebruikt 

=============================================================== 
E. FINANCIELE ASPECTEN VAN R & DEN INNOVATIE 

=============================================================== 
39. Wordt in uw onderneming gewerkt met een budget voor R & D? 

0 Ja 

0 Nee 

40. Hoe wordt het R & D budget bepaald? 

0 Lumpsum 

0 Percentage omzet 

0 Investeringsbedrag voor projecten 

0 Andere wijze 

Korte omschrijving 

41. Hoe ziet u de uitgaven ten behoeve van R & D? 

0 Als investering 

0 Als kosten 

0 Anders, hoe? 

43. Hoe worden de (geld)middelen naar de verschillende hoofdactiviteiten van R & D toege

wezen? (zie vraag 8 en 10) 

44. Welke aspecten (criteria) zijn van belang bij de besluitvorming over investeringen in pro

ductinnovatie? (in volgorde van belang) 
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1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

38. Wat is de rol van financiële evaluaties in het strategisch be sluitvonningsproces van uw 

onderneming? (zie vorige vraag) 

Beslissend Ll _.~..---~.._..J.._____L _ _JI geen 

45. Worden in uw onderneming financiële evaluaties gebruikt bij de selectie van nieuwe 

producten? 

0 Ja 

0 Nee 

46 In welke fase van het productinnovatieproces vinden deze financiële evaluaties plaats? 

0 Bij het begin van het productinnovatieproces 

0 Aan het einde van het productinnovatieproces 

0 In alle fasen van het productinnovatieproces 

0 In geen enkele fase van het productinnovatieproces 

48. Welke financiële evaluatie methode(n) worden hierbij gebruikt? 

0 Toegevoegde waarde/marge 

0 Terugverdientijd (Payback) 

0 Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit 

0 D.C.F. methode 

o Netto contante waarde 

o Interne rentabiliteit 

0 Andere methode(n), Welke? 

Korte omschrijving 

50. Welke disconteringsvoet wordt als minimale rentabiliteitseis gehanteerd voor de invester

ing( en) in productinnovatie? 
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51. Hoe wordt deze disconteringsvoet bepaald? 

0 Vermogenskostenvoet van de onderneming 

0 Rentabiliteitseis eigen vermogen 

0 Marginale vermogenskostenvoet 

0 Andere methode, Welke? 

Korte omschrijving 

52. Op welke wijze wordt bij de financiële evaluatie rekening gehouden met het risico ver-

bonden aan productinnovatie? 

0 Risicopremie in de disconteringsvoet 

0 Verbinden van waarschijnlijkheden aan de toekomstige geldstromen 

0 Gevoeligheidsanalyse 

0 Op andere wijze 

Korte toelichting 

53. Wordt bij de financiële evaluatie rekening gehouden met het effect van inflatie? 

0 Ja 

Op welke wijze? 

0 Nee 

56. Wordt bij een tussentijdse financiële evaluatie van een productinnovatieproces rekening 

gehouden met de erin al gedane uitgaven? 

0 Ja 

Zo ja, waarom? 

0 Nee 

47. Door welke afdeling/functie wordt de financiële evaluatie uitgevoerd? 

0 Directie 

0 Financiële afdeling/ Administratie 

0 R&D 

0 Marketing/Verkoop 

0 Andere afdeling, Welke? 

49. Welke afdeling/functie is betrokken bij het leveren van geld stroom en! of winst-

schattingen voor de financiële evaluatie? 

0 Directie 

0 Financiële afdeling/ Administratie 

0 R&D 
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0 Marketing/Verkoop 

0 Andere afdeling, Welke? 

57. Welke afdeling/functie heeft een doorslaggevende invloed op de 'go/no go' beslissing? 

0 Directie 

0 Financiële afdeling/ Administratie 

0 R&D 

0 Marketing/Ver koop 

0 Productie 

0 Personeel 
0 Andere afdeling, Welke? 

58. Welke problemen ondervindt u bij de financiële evaluatie? 

0 Afwezigheid van goed financieel evaluatiemodel 

0 Beslissing afhankelijk van te veel externe factoren 

0 Andere reden, Welke? 

60. Hoe zijn de verschillende financieringsbronnen voor productinnovatieprocessen 

procentueel verdeeld? 

0 Eigen middelen 

0 Overheid 

0 Banken 

0 Overige financiers 

61. Welke subsidiemogelijkheden benut de onderneming bij het financieren van haar 

productinnovaties 'i 
0 Innovatiestimuleringsregeling (lnstir) 

0 Technisch Ontwikkelingskrediet (TOK) 

0 Programmatische Bedrijfsgerichte Technologie Stimulering (PBTS) 

0 Bedrijfsgerichte technologiestimulering in internationale programma's (BTIP) 

0 Onderzoekstimuleringsregeling Midden- en Kleinbedrijf (OMK) 

62. Is toekenning van subsidie van invloed op de investeringsbeslissing? 

63. Heeft u nog informatie (algemeen en fmancieel) en over de toegepaste financiele 

methode. 
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Bijlage 3 Lijst van deelnemende ondernemingen 

l. ACF HOLDING N.V. 

2. Ahrend Groep N. V. 

3. Avesta Sandvik Tube B.V. 

4. Barbas B.V. 

5. Bedmof Beheer B. V 
6. Bols Wessanen N.V 

7. Bührmann-Tetterode N. V 

8. CapaxB.V. 
9. Cox Geelen B.V. 
10. Crown van Gelder Papierfabrieken N.V. 

11. CSM N.V. 
12. DAF Special Products B.V. 
13. De Meeuw Oirschot B.V. 
14. DSMN.V. 
15. GPf Axxicon B.V. 

16. Hoogovens Groep B.V. 
17. Intematio-MullerN.V. 
18. Hydrowa B.V. 
19. Kiggen Afvaltechniek B.V. 
20. KNP Meerssen B.V. 
21. Koninklijke van Besouw B.V 
22. Koninklijke NijverdaleTen Cate N.V. 
23. Koninklijke Begemann Groep N.V. 
24. Koninklijke Eijsbouts B.V. 
25. Koninklijketsheli Groep 

26. Mado Nederland B.V. 
27. Management Share N.V. 

28. Nedschroef Holding N.V. 
29. NKF Kabel B.V. 
30. N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker 
31 N.V. GTI Holding 

32. N.V. Koninklijke Sphinx 

33. Océ van der Grinten N.V 
34. Oldelft N.V. 
35. OskomeraB.V. 
36. Patent Machinebouw B.V. 

37. Philips Components 

38. Philips International N.V. 
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39. Philips Medical Systems 
40. Pie Medical N.V. 
41. PIV Eldutronic B.V. 
42. Saris Aanhangers B.V. 
43. Stork PMT B.V. 
44. Te StrakeB.V. 
45. Technostaal Schouten B.V. 
46 Thibodraad B.V. 
47. Ubbink N.V. 
48 Verenigde Bedrijven van Thiel B.V. 
49. Vredestein N.V. 
50. Weweler Nederland B.V. 

Bijlagen 
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Bijlage 4 Gehanteerde branche-indeling 

Branchecode: 
1. Bouwmaterialen, aannemers, glas, porseleinen aardewerk 

2. Metalen, metaalwaren, machines en apparaten, vervoer- en transportmiddelen 
3. Elektrotechnische producten 
4. Chemicaliën, chemische producten, technische oliën en vetten, brandstoffen 
5. Kunststoffen, kunststofproducten, grondstoffen 
6. Hout, riet, kurk, meubelen 
7. Huiden, leder( waren), kunstleder( waren) 

8. Rubber, asbest, isolatiemateriaal 
9. Uurwerken, meet- en regelapparatuur en -instrumenten, fotografische en medische appa-

raten 
10. Papier, karton, grafische producten 

11. Textiel 
12. V oedings- en genotmiddelen 
13. Edelmetalen, goud- en zilverwaren, edelstenen, sieraden 
14. Speelgoed, sportartikelen, muziekinstrumenten 
15. Graan, zaden, tuinproducten, levende dieren 

16. Diversen 
17. Speciale diensten 
21. Automatisering 
28. Transport 
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Bijlage 5 Verwerking gegevens 

Tabel B5.1 Beursgenoteerd en zelfstandigheid [Org4-0rg5] (N=50) 

Zelfstandig Ja 

Nee 

Beursgenoteerd 

Ja 

24 

3 

27 
54% 

Nee 

9 

14 

23 
46% 

Totaal 
Proc. 

33 
66X 

17 
34% 

50 
100% 

Tabel 85.2 Algemene financiële doelstellingen (Org6J CN~50) 

Financiële doelstellingen 

MaKimale rentabiliteit op EV of TV 
Maximale winst per aandeel 
Solvabiliteit 
Bepaald marktaandeel 
Satisfactie aandeelhouders 
Maximaliseren waarde onderneming 
Andere doelstelling 

Onder 'andere doelstelling' zijn genoemd: 
Een bepaalde winstmarge (3x) 
Een bepaald percentage groei per jaar C2x) 
Het bereiken van break·even (1x) 
Cash flow voldoende voor dividend (1x) 

Aantal 
28 
18 
10 
3 
2 
1 

11 

Bepaalde balansverhoudingen (1x) 
solvabiliteitsdoelstelling/tevreden aandeelhouders (1x) 
Groei winst per aandeel (1x) 
Opgelegde doelstelling van moedermaatschappij (1x) 

Procenten 
56 
36 
20 
6 
4 
2 

22 

Tabel 85.3 Aantal genoemde financiële doelstellingen CN~50) 

Aantal financiële 
doelstelt i ngen 

Eén (1) 
Twee (2) 
Drie (3) 
Vier (4) 

Aantal 
34 
10 
5 
1 

50 

Percentage 
68 
20 
10 
2 

100 

Bijlagen 
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Tabel 85.4 R&D·intensiteit naar werknemersaantal [Org2-0rg1l (N=45, N=48) 

Werknemersaantal in grootteklassen 

Totaal 
ntens i te i t <=99 100 - 199 200 _ 499 1 500 - 99991 >=10000 R&D· i gemidd. 

lndic a tor 1 0 11,91 6,08 4,20 1,87 I 6,14 6,08 (N=45) 

!ndic a tor 2 00 13,81 4,97 3,70 I 2,99 I 5,17 5,66 (N=48) 

Indicator 1 geeft de R&D·intensiteit gemeten in het aantal mensjaren R&D als percentage van 
het gehele personeelsbestand. 
Indicator 2 geeft de R&D·intensiteit gemeten in het percentage van de omzet dat aan R&O 
besteed wordt. 

Tabel B5 .5 R&o·intensiteit naar omzetgrootte [Org2·0rg1J (N=45, N=46l 

I Omzet in miljoenen guldens 

R&o·i ntensiteit I <= 49 I 50 - 99 100 - 999 1000 9999 >=10000 

lndic a tor 1 I 9,82 • 2,18 2,44 5,16 8,76 

lndic a tor 2 i 9,83 I 4,00 3,03 3, 73 4,76 ! 

Totaal 
gemidd. 

6,08 (N=45) 

5,66 (N=48) 

Tabel B5.6 Mate van relatieve investering R&D in arbeid of in kapitaalgoederen [Org8J (N=50) 

Score 
Arbeid 1 '0 

2,0 
3,0 
4,0 

Kapitaal 5,0 

Totaal 

Gemiddelde: 2,0 

Tabel 85.7 Hoofdactiviteiten R & D 

Produktinnovatie 
Proces i nnovat ie 
Kwal i te i tsverbeteri ng 
Andere activiteiten 

Aantal 
17 
22 
6 
4 
1 

50 

[Org12l (N=50) 

Aantal 
44 
37 
17 
7 

Onder 'andere activiteiten' zijn genoemd: 
Fundamentele research (1xl 
Basistechnologie <1x) 
Milieu (lx) 
Engineering (lx) 
Algemeen onderzoek (1X) 
Onbekend <2x) 

202 

Percentage 
34.0 
44.0 
12.0 
8.0 
2.0 

100.0 

Percentage 
van totaal 

88.0 
74.0 
34.0 
14.0 
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Tabel 85.8 Aantal hoofdactiviteiten van produktinnovatie, procesinnovatie en kwaliteitsverbetering 
(N=50) 

Aantal 
hoofdact ivi te i ten: 

Nul (0) 
Eén (1) 
Twee (2) 
Drie (3) 

Aantal 
1 

12 
25 
12 

50 

Percentage 
2 

24 
50 
24 

100 

Tabel 85.9 Omschrijving van innovatie binnen de onderneming [Org15] (N=50) 

Ontwikkelen/verbeteren van nieuwe produkten 
- Verbeteren/vernieuwen van het produktieproces 

Bezig zijn met vernieuwing 
Anders 

Onder 'anders• zijn genoemd: 

Aantal 

25 
6 

13 
8 

50 

Percentage 
van totaal 

50 
12 
26 
16 

100 

Optimalisatie van technisch-economische verbetering Clxl 
Technologie en produktontwikkeling (1x) 

Noodzakelijk kwaad (1x) 
- Weet niet precies (3xl 

Tabel B5.10 Interne belemneringen om te innoveren {lpr7J ((N=50) 

Onvoldoende financiële middelen 
- Onvoldoende technische know how 

Onvoldoende personele capaciteit 
Onvoldoende kwaliteit personeel 
lnefficiency R&D 
Druk op resultaat 
Onrendabele projecten 
Andere 

Onder 'andere• zijn genoemd: 
Cultuur (5x) 
Tijdgebrek (2x) 
Opgelegde strategie (2X) 
Beperking door moeder (2x) 
Logistieke beheersing (2x) 
Ontbreken fundamenteel onderzoek (Zxl 
Rendementseis ( 1x) 
Inschatten toekomstige technologieën (lx) 
Omvang investering (1x) 
Budgetoverschrijding (1x) 
Vertaalslag markt naar innovatie (1x) 
Weerstand in organisatie (lx) 

Aantal 
19 
15 
12 
3 
3 
3 
1 

27 

Te veel technologische ontwikkelingen (1x) 
Beperkt werkaanbod ( 1x) 
Voldoende ideeën (lx) 
Psychologische omschakeling (1x) 
Selectie van innovaties (1x) 

Percentage 
van totaal 

38 
30 
24 
6 
6 
6 
2 

54 
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Tabel 85.11 Externe belemmeringen om te innoveren [lpr7J (N=50) 

Geen 
Wettelijke beperkingen 
Markt 
Act f e van concurrent 
Financiering 
Andere 

Onder 'andere• zijn genoemd: 
Actuele belemneringen (1x) 
Uniformiteit verschillende landen (1x) 
Conservatieve branche (1x) 
Valutasch01111lel ingen (1X) 
Aandeelhouders (1x) 
Media (1x) 
Beschikbaarheid hulpstoffen (1x) 

• Afgeschernde markt (1x) 
• Milieu (1x) 

Overheid (1x) 
· R&o·subsidies (1x) 

Normeringen (1x) 
Prioriteiten partners (1x) 
Beperkingen door moedermaatschappij ( 1x) 

Aantal 
17 
7 
6 
5 
3 

14 

Percentage 
van totaal 

34 
14 
12 
10 
6 

28 

Tabel 85.12 Omschrf jving van produktinnovatie zoals die door de onderneming gehanteerd wordt [0rg15] 
(N=48) 

Ontwikkelen van een nieuw produkt 
Op de markt brengen van nieuw produkt 
Nieuw produkt op nieuwe markt introduceren 
Andere omschrijving 

Onder 'andere omschrijving' zijn genoemd: 
Verbeteren van bestaande produkten (2x) 
Verhogen van de kwaliteit van produkten (1x) 

• Geen idee (2x) 

Aantal 
36 
5 
2 
5 

48 

Percentage 
74 
11 
4 

11 

100 

Tabel 85.13 Nieuw produkt is produktinnovatie als het nieuw is voor: [Org15J (11=48) 

Aantal 
Oe onderneming 9 
Oe branche 20 
Nederland 5 
De wereld 14 

48 

Tabel 85.14 Produktinnovatiestrategie(ën) tOrg7J (N=50) 

Marktgericht (pro) 
R&o gericht (pro) 
Kopend (pro) 
Reagerend (re) 
!mi terend (re) 
Ondernemend (pro) 
Verdedigend (re) 
De tweede-de-beste (re) 

204 

Aantal 
43 
20 
8 
5 
4 
3 
1 
1 

Percentage 
van totaal 

86 
40 
16 
10 
8 
6 
2 
2 

Percentage 
19 
42 
10 
29 

100 
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Tabel 85.15 Gemiddeld aantel gestarte en afgebroken produktinnovatieprocessen in de afgelopen drie jaar 
[Org11-0rg1] CN=34) 

Omzet in miljoenen guldens 
<= 49 

Gemiddeld gestart 
13,4 

Gemiddeld afgebroken 
1,9 (N=16) 

50 - 99 
100 - 999 

>= 1000 

Gemiddeld 

14,8 
16,0 
10,7 

14,2 

3,0 (N= 4) 
3,4 (N=11) 
1,7 (N= 3) 

2,5 (N=34) 

Tabel 85.16 Het aantal gestarte, voortijdig afgebroken en percentage voortijdig afgebroken produktin
novatieprocessen in de laatste drie jaar naar branche [Org11-0rg3J 

Metaalwarenbranche 
(branchecode 2) 
Overige branches 

Gemiddeld 

Gemiddeld gestart 
14,3 

13,9 

14,2 

Gemiddeld afgebroken 
2,0 

3,2 

2,5 

Percentage afgebroken 
15,4 (N=20l 

25,1 CN=14l 

19,4 (N:34) 

Tabel 85.17 Aantal geïntroduceerde en geoctrooieerdeproduktenen het percentage dat de nieuwe produk
ten uitmaken van de omzet van het laatste jaar [Org11-0rg3] 

Metaalwarenbranche 
(branchecode 2) 
overige branches 

Gemiddeld 

Aantal geïntroduceerde 
produkten in de afgelopen 
drie jaar 

7,2 <N=19) 

6,9 (N=13) 

7,1 CN=32) 

Aantal geoctrooïeerde 
produkten in de afge
lopen drie jaar 

1,6 CN=15) 

0,4 CN= 9) 

1,2 CN=24) 

Percentage van de omzet van 
het afgelopen jaar 

18,5 CN=17) 

25,1 (N=17) 

21,4 (N=34) 

Tabel 85.18 Innovatie-output uitgezet tegen de R&D·intensiteit [Org11-0rg2] (N=33) 

Produktinnovativiteit (aandeel nieuwe produkten als percentage van de omzet) 
R&D- intens i 
CR&D als pe 
tage van de 

teit 
reen-
omzet) 

0 < 2% 

2 < 4% 

4 < 6% 

6 < 8% 

8% en m eer 

< 10% 

2 

1 

1 

I 
Totaal 4 

Percentage 12.1 

10% 
< 20% 

4 

2 

2 

8 
24.2 

20% 
< 30% 

6 

1 

1 

3 

11 
33.3 

30% 
< 40% 

1 

1 

1 

1 

4 
12.1 

>= 40% 

1 

1 

4 

Totaal 

13 
39.4 

5 
15.2 

5 
15.2 

6 
18.2 

4 
12.1 

6 N = 33 
18.2 100_0 
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Tabel 85.19 Gemiddelde voorbereidingstijd produktinnovatieprocessen in jaren Upr6-0rg1/0rg3] 

Omzet in miljoenen 
<= 49 

50 • 99 
100 . 999 

>= 1000 
Gemiddeld 

Branche 
Metaalwarenbranche 
(branchecode 2 > 
OVerige branches 

Get11iddeld 

Gemiddelde voorbereidingstijd 
produktinnovatieprocessen in jaren 

1,36 (11=15) 
1,76 (N= 4) 
2,54 (N=14) 
3,50 CN= 8) 
2,22 CN=41) 

1,91 

2,61 
2,22 

(11=23) 

(N=18) 
(N=41) 

Tabel 85.20 De mate waarin bi i de produktinnovaties van de produkten die afgelopen jaar op de markt 
zijn gebracht sprake was van procesinnovatie en de gemiddelde voorbereidingstijd van de 
produkt i nnovat ieproeessen [lpr3- tpr6J 

Score Aantal Percentage Gemiddelde voorbereidingstijd 
produktinnovatieprocessen 

In grote mate 1 9 20 3,47 (N= 7) 
2 4 9 2,50 (N= 3) 
3 3 6 2,17 (N= 3) 
4 18 39 2,06 <N=17> 

Wiet s 12 26 1,48 CN=10) 

46 100 2,20 (11=40) 

Tabel 85.21 De mate waarin bij de produktinnovaties van de produkten die afgelopen jaar op de markt 
zijn gebracht sprake was van procesinnovatie als functie van de ondernemingsgrootte [lpr3-
0rg1l 

Omzet in miljoenen 
<= 49 

50 99 
100 • 999 

1000 • 10000 
>= 10000 

Gemiddeld 

Mate van bijkomend procesinnovatie' 
3,88 (N=16) 
3,00 (N= 3) 
3,67 (N=15l 
2,89 (N= 9) 
2,00 (N= 3) 

3,44 (N=46) 

Een score van 1 staat voor een grote mate van bijkomend procesinnovatie en een score van 5 voor 
in geen enkele mate. 

Tabel 85.22 R&D gebudgetteerd tegen produktinnovativiteit [Org10·0rg111 

Produktimovativitei t 1 

< 10 x 
10 x à < 20 x 
20Xà<30X 

>= 30 x 

R&D gebudgetteerd? 
Ja Nee 

3 C75X) 1 (25%) 
7 (78%) 2 (22%) 
9 (82%) 2 (18%) 
9 (90%) 1 (10%) 

28 (82%) 6 (18l0 

(N= 4) 
(N= 9) 
(N=11) 
(N=10) 

(N=34) 

1 Gemeten als het percentage van de omzet dat wordt ingenomen door gedurende de laatste drie jaren 
op de markt gebrachte produkten 

206 
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Tabel 85.23 Hoe worden uitgaven ten behoeve van R&D gezien, uitgezet tegen de functie van de informant 
(Org14-0rg12] (N:49) 

Functie 
Informant 

Uitgaven 
R&D als: 

. I nves tering 

Kosten 

· Beide 

Totaal 
proc. 

Algemeen 
directeur 

12 
60.0 

8 
40.0 

20 
40.8 

Financieel 
directeur 

3 
27,3 

7 
63,6 

1 
9,1 

11 
22.4 

Concern 
controller/ 
Treasurer 

4 
57.1 

3 
42.9 

7 
14.3 

Hoofd 
corporate 
planning/ 
lnvestment 

1 
50.0 

1 
50.0 

2 
4.1 

Hoofd 
Research & 
Deve l o,ment 

5 
100.0 

5 
10.2 

Overige 
functies 

3 
75.0 

1 
25.0 

4 
8.2 

Tot. 
proc. 

28 
57.1 

20 
40.8 

1 
2.1 

49 
100.0 

Tabel 85.24 Koe worden uitgaven ten behoeve van R&D gezien uitgezet tegen R&D·intensiteit [Org14·0rg2J 

R&D·intensiteit 
(R&D/Omzet) 

Uitgaven 

R&D als: 

. Investering 

· Kosten 

· Anders 

Kolom 
Tot. 

0% à < 2% 

8 
42.1 

11 
57.9 

19 
40.4 

2% à < 4% 

3 
50.0 

1 
16.7 

2 
33.3 

6 
12.8 

I 

4% à < 6% 

4 
50.0 

4 
5D.O 

8 
17.0 

6% à < 8% 

7 
77.8 

2 
22.2 

9 
19.1 

>= 8% 

4 
80.0 

1 
20.0 

5 
10.6 

I 

Rij 
Tot. 

26 
55.3 

18 
38.3 

3 
6.4 

47 
100.0 

207 



Investeren in innoveren & Innoveren in investeren 

Tabel 85.25 De genoemde criteria bij besluitvorming over investeren in produktinnovatie als functie van 
de produktinnovativiteit (aandeel In de omzet van de in de laatste drie jaar op de markt 
gebrachte produkten) [Fev6-0rg11J 

Criterium: Markt 

Ja Nee 
Perc. omzet 
nieuwe pro· Aantal Per· Aantal Pe~~ge 

1dukten: centage cent 

llX à <10% 1 25 x 3 75X 
110% à <20% 5 56 r.l 4 44 x 
!2ox à <30% 7 64 x' 4 36 " 

=>30% 6 60 " 4 40 " 

Kolom totaal 19 56 " 15 44 " 

Criterium: Rentabi l lteit/marge 

Ja Nee 
Perc. omzet 
nieuwe pro· Aantal Per· Aantal Per· 
dukten: centage centage 

OX à <10X 1 25 % 3 75X 
i 10X à <20X 6 67 " 3 33 " 
120% à <30% 6 55 " 5 45 x 

=>30% 6 60 " 4 40 " 

Kolom totaal 19 56 " 15 44 " 

Criterium: Technische haalbaarheid 

Ja Nee 
Perc. omzet 
nieuwe pro· Aantal Per· Aantal Per· 
dukten: centage centage 

ex à •10X 4 100 " 
10X à <20X 1 11 " 8 89 " 
20X à <30% 4 36 " 7 64X 

=>30X 4 40 " 6 60 " 

Kolom totaal 9 26 " 25 74 " 

208 

Strategie I 
Ja 

I Aantal Per· 
centage 

1 25 r. 
5 56 " 
1 9" 
4 40 " 

11 32 " 

Nee 
I 

Aantal Per· I 
centagel 

Rij 
totaal 

3 
4 

10 
6 

23 

75 x. 

44 ~I 91 r. 
60 " 

4 
9 

11 
10 

68 " 34 

Financiële middelen/subsidie ! 

Ja 

Aantal Per· 
centage 

1 25 r. 

2 18 " 
1 10 " 

4 12 " 

Nee 

Aantal Per· 
centage 

Rij 
totaal 

3 
9 
9 
9 

30 

75% 
100 " 
82 x 
90" 

4 
9 

11 
10 

88 " 34 

Andere 

Ja 

Aantal Per· 
centage 

1 25 " 
4 44 " 
7 64X 
3 30 " 

15 44 " 

Nee 

Aantal Per· 
cent a ge 

RIj 
totaal 

3 
5 
4 
7 

19 

75X 
56 " 
36 " 
70X 

4 
9 

11 
10 

56 " 34 
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Tabel 85.26 Het gebruik van de disconteringsmetheden Netto Contante Waarde (NCW) en Interne Rentabi
I itei t (IR) naar versch i I lende ondernemingsgrootte (in werknemersaantal) fFev1-0rgll 

Evaluatie
met hode: 

Werknemers
aantal: 

<= 99 

100 - 19 9 

200 - 49 9 

500 - 999 9 

>= 1000 0 

I JA 

1 
10.0 

4 
26.7 

2 
22.2 

Totaal 7 
Procent 15.2 

NCII 

Nee 

7 
100.0 

5 
100.0 

9 
90.0 

11 
73.3 

7 
77.8 

39 
84.8 

I 

• 

Ja 

4 
26.7 

6 
66.7 

10 
21.7 

IR 

Nee 

7 
100.0 

5 
100.0 

10 
100.0 

11 
73.3 

3 
33.3 

36 
78.3 

Totaal 
procent 

5 
10.9 

10 
21.7 

15 
32.6 

9 
19.6 

46 
100.0 

Tabel 85.27 Aantallen en combinaties van financiële evaluatiemethoden fFev1l (11=46) 

Alleen toegevoegde waarde/marge (TOE) 
Alleen terugverdientijd (TRG) 

- Alleen interne rentabiliteit (IR) 
- Alleen netto contante waarde (NCII) 

Alleen TOE èn TRG 
Alleen TOE èn IR 
Alleen TRG èn IR 
Alleen TOE èn TRG èn IR 
TOE en TRG 
TOE of TRG 
TOE en IR 
TOE of IR 
1 methode 
2 methoden 
3 methoden 
4 methoden 

Aantal 
11 

3 
1 
2 

10 
0 
4 
3 

16 
43 

5 
37 
17 
22 

6 
1 

Percentage 
van totaal 

24 
7 
2 
4 

22 
0 
9 
7 

35 
93 
11 
80 
37 
48 
13 
2 

209 
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Tabel 85.28 Bepaling van de minimale rentabiliteitseis [Fev7l (N:21) 

Gewogen gemiddelde vermogenskosten 
Kosten van vreemd vermogen 
Maatstaf op basis van ervaring 

- Kosten van eigen vermogen 
Marginale vermogenskosten 

• Gewogen gemiddelde vermogenskosten op basis van 
"target weights" van de vermogenscomponenten 
Gel ij lcsoort i ge onderneming 

• Andere• 

Aantal 
10 
2 
2 
1 
1 

1 
1 
3 

21 

Percentage 
47,7 
9,6 
9,6 
4,8 
4,8 

4,8 
4,8 

14,4 

100 

• Hieronder zijn genoemd: Op basis van risico·analyse, ROl op de balans en vergelijkbare maatstaven. 

Tabel 85.29 Verdeling van de disconteringsvoet [Fev8J CN=21) 

Aantal Percentage 
10 x . 12 x 5 24 
13 x . 15 % 8 38 
16 x - 18 x 3 14 
19 % • 20!11. 5 22 

21 100 

Tabel 85.30 Het al dan niet hanteren van een minimale rentabiliteitseis bij de evaluatie van produktin· 
novaties, uitgezet tegen de ondernemingsgrootte naar werknemersaantallen (Fev7-0rg1l 

llerknernersa 

<= 

100 • 

200 4 

500 - 99 

>= 100 

210 

Minimale rentabi 1 iteitseis 

antal 

99 

99 

99 

99 

00 

Totaal 
procent 

Ja 

1 
12.5 

1 
14.3 

3 
27.3 

8 
53.3 

8 
88.9 

21 
42 

I 

Nee 

7 
87.5 

6 
85.7 

8 
72.7 

7 
46.7 

1 
11.1 

29 
58 

! 

Totaal 
procent 

8 
16 

7 
14 

11 
22 

15 
30 

9 
18 

50 
100 
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Tabel 85.31 Het at dan niet hanteren van een minimale rentabiliteitseis bij de evaluatie van produktin· 
novaties naar de functies van de informant [Fev7-0rg12] 

Minimate rentabiliteitseis 

Algemeen direct 

Financi eet di re 

Concern control 
treasurer 

eur 

cteur 

ter/ 

Corporate planne 
investment 

r/ 

Research & deve 

Overige functie 

topment 

s 

Kolom 
Totaal 

Ja 

6 
28.6 

7 
63.6 

4 
57.1 

2 
100.0 

2 
50.0 

21 
42.0 

Nee 

15 
71.4 

4 
36.4 

3 
42.9 

5 
100.0 

2 
50.0 

29 
58.0 

Rij 
Totaal 

21 
42.0 

11 
22.0 

7 
14.0 

2 
4.0 

5 
10.0 

4 
8.0 

50 
100.0 

Tabel 85.32 Wijze waarop bij de financiële evaluatie rekening wordt gehouden met het risico verbonden 
aan produktinnovatie [Fev9] (N:33) 

Risicopremie in de disconteringsvoet 
Gevoetigheisanalyse 
Scenario-analyse 

- llaarschi jnl i jlcheden geldstromen 
-Verkorten terugverdientijd 

Subjectieve inschatting risico 
· Maximaal vermogensbeslag 

vergetijken met vorige projecten 
Anders a 

Aantal 
13 
8 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
7 

Percentage 
39 
24 
12 
6 
6 
6 
3 
3 

21 

Deze ondernemingen zeggen aan risico-inschatting te doen maar konden niet aangeven hoe dit werd 
uitgevoerd. 

Tabel 85.33 Meenemen van inflatie en reeds gedane uitgaven (sunk eest) in de financiële evaluatie van 
produktinnovatie [Fev10] 

Inflatie 
· Reeds gedane uitgaven (sunk casts) 

Aantal 
13 
11 

Percentage 
26 
22 

50 • 100% 

211 
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Tabel 85.34 Afdeling/functie die betrokken is bij de levering van geldstroom en; of winstschattingen 
voor de financiële evaluatie resp. afdel ins/functie die de financiële evaluatie uitvoert 
resp. afdeling/functie die een doorslaggevende invloed heeft op de GO/NO GO bes! issing 
[Fev3l 

Directie 
• Financiële afdeling/Administratie 
• R & D 
• Marketing/verkoop 

Andere00 

Afdeling of functie 

A. 
Afdelingo betrokken 
bij levering van 
geldstroom· en;of 
winstschattingen 

8 (17,8X> 
36 (8D,OX) 
20 C44,4X) 
20 C44,4X) 
4 ( 8,9X) 
45 = 100 x 

8. 
Afdelingo die 
financiële 
evaluatie 
uitvoert 
6 (13,3X> 

32 (71 '1%) 
1 C 2,2X) 
2 C 4,4X> 
4 ( 8.9%) 

45 ( 100X) 

c. 
Afdelingo die 
doorslaggevende 
invloed heeft 
op GO/NO GO 

40 (88,9%) 
2 ( 4,4%) 
2 ( 4,4%) 

( 2,2%) 

45 (100% 

Hieronder werden genoemd: A. Technisch bureau, divisies (2x> en werkmaatschappijen; 8. Technisch 
bedrijfsleider, technisch bureau, divisies en werkmaatschappijen; C. Directie+ Financiële afde· 
I ins/Administratie. 

Tabel 85.35 Afdeling die de financiële evaluatie uitvoert naar ondernemingsgrootte in werknemersaantal 
[Fev3·0rg1J CN=45) 

Werknemer saantal 

<= 99 

100 • 99 

200 • 4 99 

500 • 999 9 

>= 100 

212 

00 

Kolom 
Totaal 

Directie Finan. R & 0 Marke· Andere 

1.0 

2 
33.3 

1 
20.0 

2 
20.0 

1 
6.7 

6 
13.3 

afdel./ 
Adminis. 

2.0 

2 
33.3 

2 
40.0 

8 
80.0 

12 
80.0 

8 
88.9 

32 
71.1 

3.0 

1 
6.7 

1 
2.2 

ting/ 
Verkoop 

4.0 

1 
16.7 

1 
20.0 

2 
4.4 

5.0 

1 
16.7 

1 
20.0 

1 
6.7 

1 
11.1 

4 
8.9 

Rij 
Totaal 

6 
13.3 

5 
11.1 

10 
22.2 

15 
33.3 

9 
20.0 

45 
100.0 
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Tabel 65.36 Aantal afdelingen die betrokken ZIJn bij het leveren van geldstroomen/of winstschattingen 
voor de financiële evaluatie voor ondernemingen van verschillende grootte in werknemersaan· 
tal [Fev3·0rg1] 

Aantal afdelingen betrokken 
bij financiële evaluatie 

Rij 
saantal 0 1 2 3 4 Werknemer Totaal 

1 3 3 1 8 
<= 16.0 99 12.5 37.5 37.5 12.5 

2 3 1 1 7 
99 28.6 42.9 14.3 14.3 100 . 14.0 

200 . 4 

500 . 99 

>= 100 

99 

99 

00 

Kolom 
Totaal 

1 
9.1 

4 
8.0 

4 
36.4 

10 
66.7 

1 
11.1 

18 
36.0 

3 
27.3 

2 
13.3 

4 
44.4 

15 
30.0 

3 
27.3 

3 
20.0 

4 
44.4 

11 
22.0 

2 
4.0 

11 
22.0 

15 
30.0 

9 
18.0 

50 
100.0 

Tabel 65.37 Het percentage waarmee de produktinnovaties uit interne middelen gefinancierd worden !lpr8J 
(N=33) 

Werknemersaantal 
<= 99 

100 199 
200 499 
500 9999 

>= 10000 

Gemiddeld 

Percentage uit 
interne middelen 

93.6 
96.6 
94.0 
94.7 
99.5 

94.9 

(N = 7) 
(N = 7 
(N =10) 
(N = 7) 
(N = 2) 

(N =33) 

Tabel 85.38 Financieringsbronnen die aangewend worden ter financiering van produktinnovaties [lpr8l 
CN=33) 

Eigen middelen 
Overheid 
Banken 
Overige financiers 

Aantal 
33 
22 

2 
1 

Percentage 
van totaal 

100,0 
66,7 
6,1 
3,0 

33 ~ 100 % 
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Tabel 85.39 Het gemiddeld aantal benutte subsidies naar ondernemingsgrootte In werknemersaantal, 
produktinnovativiteit en R&o·intensiteit [[pr9·0rg1/0rg11/0rg2J 

Werknemersaantal 
0 99 

100 199 
200 - 499 
500 - 9999 

>= 10000 

Gemiddeld 

Innovativiteit 
<10 " 

10 " à <20 " 
20 " à <30 " 
30 " à <40 " 

>= 40 " 

Gemiddeld 

R&o·intensiteit 
< 2% 

2%à<4% 4" à < 6% 
6 " à < 8% 

>= 8% 

Gemiddeld 

214 

Gemiddeld aantal 
subsidies 

1.3750 
1.1429 
1.0000 
1.6667 
1.n78 

1.4200 

Gemiddeld aantal 
subsidies 

1. 7500 
1.6667 

.9091 
1.5000 
2.0000 

1.4706 

Gemiddeld aantal 
subsidies 

1.0000 
1.6667 
1.3750 
1.2222 
2.6667 

1.3958 

(N = 8) 
(N = 7) 
(N =1 1) 
(N =15) 
(N = 9) 

(N =50) 

(N= 4> 
(N= 9) 
(N=11) 
(N= 4) 
(N= 6) 

(N=34) 

(N=19) 
CN= 6) 
(N= 8) 
(N= 9) 
(N= 6) 

(N=48) 
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Bijlage 6 De non-parametrische Mann-Whitney U testen 

A · • ManrHihitney U - lli lcoxon Rank S!Jlll 11 Test 

H0: Er is geen verschil in het gemiddeld aantal gestarte produktinnovaties (V61) tussen de ondernemingen 
uit de metaalwarenbranche (V131KL=2l en de ondernemingen uit de overige branches (V131KL=1). 

V61 Aantal gestarte produktînn.processen 
by V131Kl branches in twee klassen 

Mean Rank Cases 

20.37 
17.17 

15 V131KL = 1 overige branches 
21 V131Kl = 2 metaalwarenbranche 

u 
129.5 

36 Total 

11 

305.5 

EXACT 
2-tailed P 

.3736 

Corrected for Ties 
Z 2-tailed P 

-. 9005 .3679 

B - · · - Mann·llhitney u- llilcoxon Rank Sum 11 Test 

H,: Er is geen verschil in het gemiddeld aantal in de laatste drie jaar op de markt gebrachte produkten 
(V69) tussen de ondernemingen uit de metaalwarenbranche (V131KL=2l en de ondernemingen uit de overige 
branches (V131KL=1). 

V69 
by V131Kl 

Mean Rank 

17.42 
15.87 

u 
111.5 

# nieuwe 
branches 

Cases 

13 
19 

32 

produkten gemarket (in 3 jr.) 
in twee klassen 

Vl31Kl : 1 overige branches 
V131Kl = 2 metaalwarenbranche 

Tot al 

11 
226.5 

EMACT 
2-taîled p 

.6498 

Corrected for Ties 
Z 2·tailed P 

-.4623 .6439 
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C - · · Mann·Whitney U- Wilcoxon Rank Sum W lest 

H0: Er is geen verschil in het gemiddeld aantal in de laatste drie jaar geoctrooieerde produkten (V71) 
tussen de ondernemingen uit de metaalwarenbranche (V131KL=2) en de ondernemingen uit de overige branches 
(V131Kl=1). 

V71 il geoctrooieerde produkten laatste 3 jr. 
by V131KL branches in twee klassen 

Mean Rank Cases 

10.83 9 V131KL 1 overige branches 
13.50 15 V131KL 2 metaalwarenbranche 

u 
52.5 

24 Total 

w 
97.5 

EXACT 
2· tailed P 

.3786 

Corrected for Ties 
Z 2-tai led P 

-.9896 .3224 

D · · · · Mann·Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test 

H0: Er is geen verschil in de gemiddelde voorbereidingstijd van de produktinnovatieprocessen tussen de 
ondernemingen uit de metaalwarenbranche (V131KL=2l en de ondernemingen uit de overige branches 
(V131KL=1). 

V73 Duur produktinnovatieproces in jaren 
by V131Kl branches in twee klassen 

216 

Mean Rank Cases 

23.81 
18.80 

u 
156.5 

18 V131Kl 1 overige branches 
23 V131KL 2 metaalwarenbranche 

41 Total 

w 
428.5 

Corrected for Ties 
Z 2-tailed P 

·1.3350 .1819 
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E · · Mann-~hitney U · ~ilcoxon Rank Sum ~Test 

H0 : Er is geen verschil in de gemiddelde rentabiliteitseis als disconteringsvoet (V100) tussen 
beursgenoteerde (V132=1) en niet-beursgenoteerde ondernemingen (V132=2). 

V100 Min. discont.voet als rentab. eis 
by V132 Onderneming beursgenoteerd 

Mean Rank Cases 

12.77 15 V132 1.0 Ja 
6.58 6 V132 2.0 Nee 

21 Tot al 

EXACT Corrected for Ti es 
u ~ 2-tailed p z 2-tai led p 

18.5 39.5 .0365 -2.1409 .0323 

F · · - · Mann-~hitney U· ~ilcoxon Rank Sum ~Test 

H0 : Er is geen verschil in het gemiddelde exportaandeel (V14) tussen die wel (V107=1) en ondernemingen 
die niet het inflatie-effect in hun financiële evaluatie van produktinnovaties meenemen (V107=2). 

V14 
by V107 

Mean Rank 

28.67 
18.63 

u 
94.0 

Aandeel internationale markt 
Inflatie-effect in fin. evaluatie 

Cases 

12 V107 1.0 Ja 
30 V107 2.0 Nee 

42 Total 

~ 

344.0 

EXACT 
2-tailedP 

.0158 

Corrected for Ties 
Z 2-tai led P 

-2.4003 .0164 
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Bijlage 7 Het gebruik van financiële beoordelingsmetboden 

218 

Count 
Row Pct 

Werknemersaantal 

<= 99 

2 
100 • 199 

3 
200 • 499 

4 
500 . 9999 

5 
>= 10000 

Colunn 
Total 

Count 
Row Pct 

Werknemer sa antal 

1 
<= 99 

2 
100 99 

200 499 

500 • 999 

>= 100 

3 

4 
9 

5 
00 

Column 
Total 

Toegevoegde waarde/marge 

Ja Nee 

1.0 2.0 

7 
100.0 

8 2 
80.0 20.0 

8 7 
53.3 46.7 

5 4 
55.6 44.4 

32 14 
69.6 30.4 

Terugverdientijd 

Ja 

1.0 

3 
42.9 

2 
40.0 

7 
70.0 

10 
66.7 

5 
55.6 

27 
58.7 

Nee 

2.0 

4 
57.1 

3 
60.0 

3 
30.0 

5 
33.3 

4 
44.4 

19 
41.3 

Row 
Total 

7 
15.2 

5 
10.9 

10 
21.7 

15 
32.6 

9 
19.6 

46 
100.0 

Row 
Total 

7 
15.2 

5 
10.9 

10 
21.7 

15 
32.6 

9 
19.6 

46 
100.0 

Count 
Row Pct 

Werknemrsaa ntal 

1 

2 
100 • 1 99 

3 
200 • 499 

4 
500 . 9999 

>= 100 

werknemersa 

<= 99 

5 
00 

Colum 
Total 

Count 
Row Pct 

antal 

1 

2 
100 • 1 99 

3 
200 . 499 

4 
500 • 9999 

5 
>= 100 00 

ColUIIV'I 
Total 

Interne rentabiliteit 

Ja 

1.0 

4 
26.7 

6 
66.7 

10 
21.7 

Nee 

2.0 

7 
100.0 

5 
100.0 

10 
100.0 

11 
73.3 

3 
33.3 

36 
78.3 

Row 
Total 

7 
15.2 

5 
10.9 

10 
21.7 

15 
32.6 

9 
19.6 

46 
100.0 

Netto contante waarde 

Ja 

1.0 

1 
10.0 

4 
26.7 

2 
22.2 

7 
15.2 

Nee 

2.0 

7 
100.0 

5 
100.0 

9 
90.0 

11 
73.3 

7 
77.8 

39 
84.8 

Row 
Tot al 

7 
15.2 

5 
10.9 

10 
21.7 

15 
32.6 

9 
19.6 

46 
100.0 



Count 
Row Pct 

llerknemersa antal 

1 
<~ 99 

2 
100 99 

3 
200 - 499 

4 
500 9999 

>= 100 

werknmersaa 

<= 99 

5 
00 

Column 
Total 

Count 
Row Pct 

ntal 

1 

2 
100 99 

200 499 

500 999 

>: 100 

3 

4 
9 

5 
00 

Colunn 
Tot al 

Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit 

Ja 

1.0 

1 
14.3 

1 
2.2 

Nee 

2.0 

6 
85.7 

5 
100.0 

10 
100.0 

15 
100.0 

9 
100.0 

45 
97.8 

Andere methode(n) 

Ja 

1.0 

2 
20.0 

3 
20.0 

1 
11.1 

6 
13.0 

Nee 

2.0 

7 
100.0 

5 
100.0 

8 
80.0 

12 
80.0 

8 
88.9 

40 
87.0 

Row 
Total 

7 
15.2 

5 
10.9 

10 
21.7 

15 
32.6 

9 
19.6 

46 
100.0 

Row 
Total 

7 
15.2 

5 
10.9 

10 
21.7 

15 
32.6 

9 
19.6 

46 
100.0 

Bijlagen 
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Bijlage 8 Sunk cost in de financiële evaluatie 

220 

Sunk cost in financiële evaluatie 

Count 
Row Pct Ja 

1/erknemersa antal 1.0 

1 1 
14.3 

2 
100 • 1 99 

3 3 
200 • 499 30.0 

4 3 
500 . 9999 20.0 

5 4 
>= 100 00 44.4 

Column 11 
Total 23.9 

Nee 

2.0 

6 
85.7 

5 
100.0 

7 
70.0 

12 
80.0 

5 
55.6 

35 
76.1 

I 
Row 

Total 

7 
15.2 

5 
10.9 

10 
21.7 

15 
32.6 

9 
19.6 

46 
100.0 
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Bijlage 9 Afkortingen subsidieregelingen 

• Instir 

• PBTS 
• TOK 
• BTIP 

• OMK 

Subsidieregeling Innovatiestimulering 

Subsidieregeling Programmatische Bedrijfsgerichte Technologie Stimulering 

Technisch Ontwikkelingskrediet 

Subsidieregeling Bedrijfsgerichte Technologiestimulering in Internationale Pro

gramma's 

Onderzoeksstimuleringsregeling Midden- en Kleinbedrijf 
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Bijlage 10 Gebruik van subsidiemogelijkheden 

lnstir 

Werknemer saantal Ja 

7 
<= 99 87.5 

4 
100 99 57.1 

6 
200 4 99 60.0 

12 
500 - 9999 80.0 

6 
>= 100 00 66.7 

Kolom 35 
Totaal 71.4 

PBTS 

Werknemer saantal Ja 

I 2 
<= 99 25.0 

1 
100 . 99 14.3 

2 
200 - 4 99 20.0 

6 
500 - 999 9 40.0 

3 
>= 100 00 33.3 

Kolom 14 
Totaal 28.6 

222 

Nee 

1 
12.5 

3 
42.9 

4 
40.0 

3 
20.0 

3 
33.3 

14 
28.6 

ilee 

6 
75.0 

6 
85.7 

I 
! 

I 

I 
I 

i 

80.~ I 
9 

60.0 

6 
66.7 

35 
71.4 

Rij 
Totaal 

8 
16.3 

7 
14.3 

10 
20.4 

15 
30.6 

9 
18.4 

49 
100.0 

Rij 
Totaal 

8 
16.3 

7 
14.3 

10 
20.4 

15 
30.6 

9 
18.4 

49 
100.0 

TOK 

Werknemer saantal Ja I 

<= 
1 

I 99 12.5 

1 
100 99 14.3 

i 2 
200 - 4 99 20.0 

1 
500 - 99 99 6.7 

3 
>= 100 00 33.3 

Kolom 8 
Totaal 16.3 

BTIP 

Werknemer saantal Ja 

<= 99 

100 - 99 

1 
200 - 4 99 10.0 

2 
500 999 9 13.3 i 

>= 10000 

Kolom 5 
Totaal 10.2 

Nee 

7 
87.5 

6 
85.7 

8 
80.0 

14 
93.3 

6 
66.7 

41 
83.7 

Nee 

8 
100.0 

7 
100.0 

9 
90.0 

13 
86.7 

7 
77.8 

44 
89.8 

I 

Rij 
Totaal 

8 
16.3 

7 
14.3 

10 
20.4 

15 
30.6 

9 
18.4 

49 
100.0 

Rij 
Totaal 

8 
16.3 

7 
14.3 

10 
20.4 

15 
30.6 

9 
18.4 

49 
100.0 



llerknemer 

<= 

100 

200 4 

500 99 

>= 100 

saantal 

99 

99 

99 

99 

00 

Kolom 
Totaal 

Ja 

1 
14.3 

1 
2.0 

OMK 

Nee 

8 
100.0 

6 
85.7 

10 
100.0 

15 
100.0 

9 
100.0 

48 
98.0 

Andere 

llerknemer saantal Ja 

1 
<= 99 12.5 

1 
100 99 14.3 

200 4 99 

4 
500 . 9999 26.7 

2 
>= 100 00 22.2 

Kolom 8 
Totaal 16.3 

Nee 

7 
87.5 

6 
85.7 

10 
100.0 

11 
73.3 

7 
77.8 

41 
83.7 

• 

Rij 
Totaal 

8 
16.3 

7 
14.3 

10 
20.4 

15 
30.6 

9 
18.4 

49 
100.0 

Rij 
Totaal 

8 
16.3 

7 
14.3 

10 
20.4 

15 
30.6 

9 
18.4 

49 
100.0 

Bijlagen 
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Bijlage 11 Benutte subsidiemogelijkheden 

I Aantal benutte subsidiemogelijkheden 

Werknemer saantal 0 

<= 99 

2 
100 • 99 28.6 

5 
200 - 4 99 45.5 

2 
500 - 9999 13.3 

1 
>= 100 00 11.1 

Kolom 10 
Totaal 20.0 

Aantal 

R&D·înten siteit 0 0 

4 
0 " à < 2 % 21.1 

2 " à < 4 " 
3 

% 4 " à < 6 37.5 

3 

" 6 " à < 8 33.3 

>= 8 % 

Kolom 10 
Totaal 20.8 

I 
! 

1 

7 
87.5 

4 
57.1 

2 
18.2 

5 
33.3 

4 
44.4 

22 
44.0 

2 

3 
27.3 

5 
33.3 

1 
11.1 

9 
18.0 

3 

1 
9.1 

2 
13.3 

2 
22.2 

5 
10.0 

benutte subsidiemogelijkheden 

1 

11 
57.9 

3 
50.0 

2 
25.0 

3 
33.3 

2 
33.3 

21 
43.8 

2 

4 
21.1 

2 
33.3 

1 
12.5 

1 
11.1 

1 
16.7 

9 
18.8 

3 

1 
16.7 

1 
12.5 

2 
22.2 

4 
8.3 

4 

1 
12.5 

1 
14.3 

1 
6.7 

1 
11.1 

4 
8.0 

4 

1 
12.5 

3 
50.0 

4 
8.3 

I 

! 

Rij 
Totaal 

8 
16.0 

7 
14.0 

11 
22.0 

15 
30.0 

9 
18.0 

50 
100.0 

Rij 
Totaal 

19 
39.6 

6 
12.5 

8 
16.7 

9 
18.8 

6 
12.5 

48 
100.0 

R&D·întensiteit is het percentage van de omzet dat aan R&o·activiteiten besteed wordt 
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Bijlage 12 Overzicht criteria voor de evaluatie van product
innovatie 

1. Product/idee 

Haalbaarheid/Wenselijkheid 

Bijlagen 

1. Patentstatus: Zijn er reeds patenten uitgegeven op een soortgelijk product of onderdeleni
ingrediënten/grondstoffen van het product, die het onmogelijk maken de technologie te 

ontwikkelen of het product op de markt te brengen? 

2. (Waren-)wettelijke aspecten: Is het gebruik van het product of onderdelen/ingrediënteni
grondstoffen van het product in strijd met (waren)wettelijke voorschriften? 

3. Veiligheid: Voldoet het gebruik van het product of onderdelen/ingredienten/grondstoffen 

aan alle denkbare veiligheidsvoorschriften? 
4. Milieu: Is het gebruik van het product of onderdelen/ingrediënten/grondstoffen belastend 

of schadelijk voor het milieu? 
5. Functionaliteit: Kan het product de gewenste functie(s) vervullen en treden er geen onge

wenste effecten op? 
6. Receptuur/samenstelling: Zijn er aan de receptuur/samenstelling van het product dwing

ende restricties verbonden? 
7. Politiekeisociale factoren: Zijn er politieke/sociale factoren die het succes van de product

innovatie in de weg staan, zoals toekomstige wetgeving, publieke opinie, bedreigingen 
voor de bedrijfstak, etc.? 

8. (Top-)management support: Kan de productinnovatie rekenen op voldoende steun van het 
(top-)management? 

9. Productkampioen/sponsor: Is er een productkampioen/sponsor die de productinnovatie 
door de organisatie en het hele ontwikkelingsproces kan en wil trekken? 

Aantrekkelijkheid· 
10. Communieeerbaarheid idee: De mate waarin het idee gemakkelijk communiceerbaar is en 

de voordelen zichtbaar zijn. 

11. Uniek superieur product: De mate waarin het product 
• unieke voordelen voor de klant biedt 
• een probleem van de klant oplost 
• de kosten van de klant verlaagt 
• in een duidelijke behoefte voorziet 

• value for money biedt 

I 2. Innovativiteit: De mate waarin het product innovatief is. 
I 3. Kwaliteit: De productkwaliteit die de onderneming kan leveren. 

14. Fase in productlevenscyclus: De fase van de productlevenscyclus waarin het product zich 

225 



Investeren in innoveren & Innoveren in investeren 

bevindt indien er reeds vergelijkbare producten op de markt zijn. 
15. Totaal kans op succes: De kans dat het product zowel technisch als commercieel een suc

ces wordt uitgedrukt in een percentage (kans op technisch succes x kans op commercieel 
succes). 

2. Strategie doelstellingen 

Haalbaarheid/Wenselijkheid: 
16. Ondernemingsstrategie en doelstellingen: Past het productvoorstel binnen de geformuleer

de ondernemingsstrategie (gewenste technologie/product/markt-combinaties) en doelstel

lingen? 
17. Ondernemingsbeleid: Is de productinnovatie in strijd met het beleid dat de onderneming 

voorstaat op het gebied van productinnovaties? 
18. Imago/reputatie: Brengt de productinnovatie schade toe aan het imago en/ of reputatie van 

de onderneming? 

3. Organisatie 

Haalbaarheid/Wenselijkheid: 
19. Multifunctioneel projectteam: Zijn alle belangrijke functies binnen de onderneming op een 

of andere manier vertegenwoordigd in het projectteam? 
20. Organisatiestructuur en ondernemingsklimaat: Is de organisatie voldoende toegerust en 

toegesneden om de productinnovatie effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren? 
21. Gefaseerd en gestructureerd productinnovatieproces: Is er een duidelijke en formele pro

ductinnovatiestructuur aanwezig waarin de productinnovatie gefaseerd kan worden uitge
voerd? 

4. Research & Development 

Haalbaarheid/Wenselijkheid: 

22. R&D-capaciteit: Is de R&D-capaciteit toereikend, of kan deze voldoende snel worden 
uitgebreid, om de productinnovatie van begin tot eind te kunnen uitvoeren? 

23. R&D-sterkte: Is er binnen de onderneming voldoende bekwaamheid (knowhow) aan

wezig, of kan deze voldoende snel worden opgebouwd, om de productinnovatie te kunnen 
uitvoeren? 

Aantrekkelijkheid: 

24. Kans op technisch succes: De kans dat de productinnovatie technisch tot een succes wordt, 
uitgedrukt in een percentage. 

25. Synergie met technologie: De mate waarin de technologie van het nieuwe product aansluit 

bij de kerntechnologie(en) van de onderneming. 
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26. Ontwikkeldoorlooptijd: De totale doorlooptijd van idee tot marktrijp product. In de litera
tuur wordt de doorlooptijd van productinnovaties aangeduid als een van de belangrijkste 
factoren voor het verschil tussen falen en slagen. Het streven van veel ondernemingen is 

dan ook om de totale doorlooptijd van productinnovaties drastisch te verkorten 
(zogenaamde 'lead time reduction'). 

27. Spin off: De mate waarin uit de productinnovatie nieuwe technologie- en! of productmoge
lijkheden voortkomen. 

28. Aantal applicatiemogelijkheden: Het aantal verschillende applicatiemogelijkheden 
(functies) van het product. 

29. Operationele flexibiliteit: De mate waarin het productinnovatieproject kan worden bijge
stuurd als reactie op toekomstige ontwikkelingen en het ter beschikking komen van infor
matie. 

30. Technologielevenscyclus: De levensfase waarin de technologie van de productinnovatie 
zich bevindt. 

31. Impact van technologie op concurrentieel voordeel: De mate waarin de technologie van het 
product het concurrentieel voordeel van de onderneming positief beïnvloedt. 

5. Productie 

Haalbaarheid/Wenselijkheid: 
32. Productiecapaciteit: Is de productiecapaciteit toereikend, of kan deze voldoende snel wor

den uitgebreid om het product te kunnen produceren? 
33. Productiesterkte: Is er binnen de onderneming voldoende bekwaamheid aanwezig, of kan 

deze voldoende snel worden opgebouwd, om het product te kunnen produceren? 
34. Minimale productieomvang: Zijn er vanuit de productie restricties aan het minimum van de 

productieomvang in verband met bijvoorbeeld schaalgrootte of efficiency? 

35. Beschikbaarheid grondstoffen/halffabrikaten: Zijn er (seizoens-)beperkingen bij de be

schikbaarheid van grondstoffen en/ of halffabrikaten? 
36. Veiligheid: Zijn er bij de productie moeilijkheden te verwachten met betrekking tot de vei

ligheid? 

Aantrekkelijkheid: 
37. Synergie met bestaande producten: De mate waarin de productie van het product aansluit 

(schaalvoordelen, efficiency, etc.) bij de overige producten. 
38. Synergie met productietechnologie: De mate waarin de productietechnologie van het pro

duct aansluit bij de productietechnologie van de overige producten 
39. Impact van productietechnologie op concurrentieel voordeel: De mate waarin de produc

tietechnologie van het product het concurrentieel voordeel van de onderneming positief 
beïnvloedt. 

40. Onderhandelingspositie t.o.v. toeleveranciers: De mate waarin bij de onderhandelingen 

over de leveringscondities een sterke positie in kan worden genomen. 
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6. Marketing en distributie 

Haalbaarheid/Wenselijkheid: 
41. Marketingcapaciteit: Is de marketingcapaciteit toereikend, of kan deze voldoende snel 

worden opgebouwd of extern verworven, om het product in de markt te kunnen zetten en 

te houden? 
42. Marketingsterkte: Is er binnen de onderneming voldoende bekwaamheid aanwezig, of kan 

deze voldoende snel worden opgebouwd of extern verworven, om het product in de markt 

te kunnen zetten en te houden? 

43. Distributiecapaciteit: Is de distributiecapaciteit toereikend, of kan deze voldoende snel 
worden opgebouwd of extern verworven, om het product de distribueren? 

44. Distributiesterkte: Is er binnen de onderneming voldoende bekwaamheid aanwezig, of kan 
deze voldoende snel worden opgebouwd of extern verworven, om het product te distri

bueren? 

45. Minimale afzet, omzet: Zijn er vanuit het oogpunt van marketing en/of distributie restricties 

aan de minimale afzet en/of omzet? 

46. Maximale verkoopprijs: Als er in de markt een maximale verkoopprijs van toepassing is, 

kan de onderneming dan een prijsstelling hanteren die daaronder ligt? 

47. Toetredingsbarrierès: Zijn er onneembare toetredingsbarrierès bij het betreden van de 

markt en/ of bedrijfstak, zoals bijvoorbeeld schaarse locaties of geblokkeerde distributieka
nalen? 

48. Uitttredingsbarrierès: Zijn er onneembare barrières bij het verlaten van de markt/

bedrijfstak, zoals bijvoorbeeld wettelijke of morele verplichtingen aan klanten, wetten en 

lage restwaarde van activa door overspecialisatie? 

Aantrekkelijkheid: 

49. Kans op commercieel succes: De kans dat het product commercieel tot een succes wordt, 

uitgedrukt in een percentage. 
50. Rang bij toetreding: De positie die de onderneming inneemt bij betreding van de markt. 

51. Concurrentieel voordeel: De mate waarin het concurrentieel voordeel van het product 
• groot, 

•lang, 

• en verdedigbaar is. 

52. Concurrentie: Het aantal en de sterkte van de huidige en potentiële concurrentie. 

53. Bedreiging substituten: De mate waarin substituten een bedreiging vormen voor de pro

ductinnovatie. 

54. Dynamiek van de markt: De beweeglijkheid en snelheid waarmee de markt zich ontwik

kelt. 

55. Marktaantrekkelijkheid: De belangrijkste kenmerken van de markt, uitgedrukt in de 

• de grootte (afzet, omzet en marge) 
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• de groei 

• en het te behalen marktaandeel (percentage, afzet, omzet en marge). 

56. Onderhandelingspositie t.o.v. de afnemers: De positie die in kan worden genomen bij de 

onderhandelingen met de afnemers over de leveringscondities. 
57. Marketing synergie: De mate waarin het product aansluit bij de bestaande producten van de 

onderneming en de positie van de onderneming in de markt hiermee versterkt (bijvoorbeeld 
opvulling productlijn). 

58. Distributiesynergie: De mate waarin het product aansluit bij de distributie van de bestaande 
producten van de onderneming. 

59. Acceptatie in de markt: De mate waarin het product en de leveringscondities door de afne
mers worden geaccepteerd. 

7. Financieel 

Haalbaarheid/Wenselijkheid: 

60. R&D-budget: Is er voldoende ruimte binnen het R&D-budget om de productinnovatie te 
kunnen financieren? 

61. Maximale vermogensbehoefte: Zijn er grenzen aan de financiële draagkracht van de onder
neming, uitgedrukt in de maximale vermogensbehoefte van de productinnovatie gedurende 
de planningshorizon? 

62. Financierbaarheid: Is de vermogensbehoefte van de productinnovatie gedurende de plan
ningshorizon (intern dan wel extern) te financieren? Genereert de onderneming voldoende 
operationele geldstromen om de productinnovatie te financieren, dan wel beschikt de 
onderneming over voldoende leencapaciteit? 

Aantrekkelijkheid: 
6 3. Financieel risico: De mate waarin het succes van de productinnovatie afhangt van onzeker

heden, uitgedrukt in de variabiliteit of de spreiding van de netto geldstromen van de pro
ductinnovatie. 

64. Kostprijs: De totale kosten per product. Aan de kostprijs mogen alleen die kosten worden 

toegerekend die ontstaan tengevolge van de productinnovatie. 
65. Verkoopprijs: De netto verkoopprijs van het product. 
66. Marge: Het verschil tussen de verkoopprijs en de kostprijs. 
67. Uitgaven: De totale uitgaven van het productinnovatieproject gedurende de planningshori

zon, gebaseerd op kasbasis (ontvangsten en uitgaven). Hiervoor mag dus niet het product 

van afzet en kostprijs worden genomen. 
68. Ontvangsten: De totale inkomsten van het productinnovatieproject gedurende de plan

ningshorizon. 
69. Netto geldstroom: Het verschil tussen de uitgaande en de ingaande geldstromen. 

70. Rentabiliteit: Het financieel resultaat van het productinnovatieproject, uitgedrukt in de ren

tevoet waarbij de contante waarde van de netto geldstroom nihil is. 
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71. Netto contante waarde: Absolute maat voor het financieel resultaat van het productinnova
tieproject die wordt berekent door alle met de productinnovatie verbonden geldstromen 
contant te maken tegen de vermogenskostenvoet en vervolgens bij elkaar op te tellen. 

72. Terugverdientijd: De tijd waarbij de som van de ingaande geldstromen gelijk is aan de som 
van de uitgaande geldstromen. Dit criterium wordt in de praktijk nogal eens als maat voor 
de winstgevendheid en/of het risico gehanteerd. Bij de terugverdientijd wordt in principe 

geen rekening gehouden met de tijdwaarde van geld. Een variant van de terugverdientijd 

waarbij dit wel gebeurt heet de bail-out period (versus de pay-back period). 
73. Invloed op vermogensstructuur: De mate waarin de productinnovatie de vermogensstruc

tuur en daarmee de vermogenskosten van de onderneming beïnvloedt. Als de productinno
vatie veranderingen in de vermogensstructuur (verhouding eigen en vreemd vermogen) 

teweegbrengt, heeft dit zowel consequenties voor de rentabiliteit van de onderneming als 
voor de rentabiliteit van de overige productinnovaties. De rentabiliteit van de overige pro
ductinnovaties wordt beïnvloed doordat de gewijzigde vermogensstructuur invloed heeft 
op de vermogenskosten van de onderneming. 

74. Productportefeuille: De mate waarin de productinnovatie de rentabiliteit en risico van de 
overige productinnovaties en/ of producten beïnvloedt. 
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Bijlage 14 Handleiding checklist 

Algemene toelichting checklist 

Voor elk onderdeel van de checklist is in dit onderzoek een zekerheidsgraadscore van 15 aan

gehouden om de overgang tussen beslissingsconstellaties aan te geven. De zekerheidsgraadsco

re is echter afhankelijk van de risicohouding die binnen een onderneming wordt aangenomen. 

Een zekerheidsgraadscore van 15 houdt in, dat een project als attractief wordt beschouwd in

dien de kans op succes tenminste gelijk of groter is dan de kans op falen. De gemiddelde score 

op de vragen uit de checklist is in dat geval 2,5. Het is voor te stellen dat een onderneming ge

zien haar risicohouding van een hogere gemiddelde score wil uitgaan om projecten als attractief 

te bestempelen. Een gemiddelde score van 3 betekent in dat geval een zekerheidsgraadscore van 

18. Is men bereid meer risico te lopen dan kan een zekerheidsgraadscore lager dan 15 worden 

vastgesteld. 

V oor elke vraag die voorkomt op de checklist dient informatie te worden gegeven over de mate 

van attractiviteit en de mate van onzekerheid. Het gaat om de beste schatting van degene die de 

checklist op dat moment invult. Om hierover een oordeel te kunnen geven, zal het in veel geval

len nodig zijn een overzicht te maken van het gegeven uit een betreffende vraag. Daartoe dient 

informatie verzameld, gekwantificeerd en gerubriceerd te worden. Attractiviteit kan worden 

beoordeeld op in de tijd gefaseerde omvang van de verwachte geldstromen, verdeling in tijd of 

in relatie tot andere gegevens. Het oordeel dat wordt gegeven is gebonden aan de persoon die 

de checklist invult. Het resultaat is in een dergelijke situatie erg persoonsgebonden en dus sub

jectief. Nu hoeft dit geen verbazing te wekken, aangezien dit altijd wel het geval zal zijn indien 

pogingen worden ondernomen om in de toekomst te kijken. Voor een financiële beoordeling is 

deze prospectieve benadering echter van wezenlijk belang. Er kunnen nu eenmaal geen inves

teringsbeslissingen worden genomen die volledig zijn gebaseerd op gegevens met een retros

pectief karakter. Om de mate van subjectiviteit te verminderen verdient het aanbeveling om voor 

een productinnovatieproject de checklist door meer personen te laten invullen. Bovendien is het 

gewenst dat dit personen zijn vanuit verschillende disciplines in de organisatie, die wellicht elk 

vanuit hun eigen invalshoek een andere invulling aan de checklist zullen geven. Deze verschil

len wakkeren de discussie aan, waardoor een verdere verdieping en onderbouwing van de ant

woorden kan plaatsvinden. 

Vanuit elk traject wordt gestart met checklist A. Uiteraard zal de invulling van deze checklist 

per traject aanmerkelijk kunnen verschillen. Voor een productinnovatieproject aan het begin van 

het productinnovatieproces is doorgaans minder en meer onzekere informatie voorhanden dan 

voor een project aan het einde van dat proces. Vanwege dit aspect is het niet aan te raden pro-
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jeeten die intern zijn gestart vanuit traject 1 of traject 2 in de daaropvolgende trajecten uitsluitend 

te evalueren op basis van checklist B of checklist C. Gedurende de tijd dat een traject wordt 

doorlopen, kan de informatie door zowel interne als externe omstandigheden in behoorlijke 

mate zijn veranderd, waardoor de uitkomsten van de financiële evaluatie danig kunnen afwijken 

van de uitkomsten die in een eerder stadium uit de betreffende checklist zijn voortgekomen. 

Hoewel de sjabloon geen aanvullende informatie geeft op de checklist, verdient het toch aanbe

veling de checklist in combinatie met de verschillende sjablonen te hanteren. Vanwege de grafi

sche voorstelling van de uitkomsten is duidelijk te zien wat de fmanciële evaluatie voor een pro

ject heeft opgeleverd. Het maakt de uitkomsten van de evaluatie daardoor beter communiceer

baar. 

Invulling van de checklist met als resultaat een hoge attractiviteit en waarvan de aantrekkelijk

heid wordt bevestigd door toepassing van de aangegeven financiële beoordelingsmetbode houdt 

niet per definitie in, dat het project dient te worden opgestart of gecontinueerd. De checklist be

nadert de informatie immers uitsluitend vanuit financieel perspectief. Hoewel van groot belang, 

is het voor een weloverwogen beslissing tevens noodzakelijk de investering vanuit andere pers

pectieven te beoordelen. Bijlage 12 kan daarbij als een leidraad dienen. 

Toelichting checklist A 

Checklist A Attractiviteit Zekerheids-
graad 

Wat is uw oordeel over: 
Al de uitgaande geldstroom (investering) voor de rest van dit traject? 
A2 de invloed van deze uitgaande geldstroom op het R&D-budget? 
A3 de toekomstige netto geldstroom na dit traject? 
A4 de maximale vermogensbehoefte? 
A5 de kans op technisch succes? 
A6 het effect van doorgaan in relatie tot stoppen? 

Totaal 

VraagAl 

Het gaat hier om de minimale/maximale investering (omvang uitgaande geldstroom en de timing 

van die geldstroom) die nodig is om de resterende werkzaamheden te kunnen verrichten binnen 

een traject. Bijvoorbeeld in traject l, die moet leiden tot een productconcept, in traject 2 tot een 

prototype en in traject 3 tot een op de markt geïntroduceerd product. Deze investeringen ver

schillen per traject naar soort en omvang. Echter, bepaalde bestanddelen van de investering zul

len zich in alle trajecten voordoen, zoals uitgaven voor personeel, ruimte, apparatuur, inkopen 

en dergelijke. Uitgaven die reeds in een traject zijn gedaan, worden niet meegenomen. Voorzo

ver de uitgaven zijn gespreid over meerdere jaren is ook de verdeling ervan over de verschillen

de jaren van belang. Hieronder is een voorbeeld weergegeven van een uitgavenoverzicht zoals 

die gehanteerd zou kunnen worden voor traject 1. 
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Project: 

Traject: 

VraagA2 

De uitgaven ten behoeve van de investeringen kunnen wel of niet vanuit het beschikbare R&D

budget gedurende de verwachte doorlooptijd van dit traject mogelijk zijn. Indien het R&D-bud

get toereikend is, kan dit als gunstig worden aangemerkt. Een ontoereikend budget is uiteraard 

ongunstig. Bij kortere budgetperioden dan de verwachte doorlooptijd dient ook naar het budget 

per periode te worden gekeken. 

Vraag A3 

De netto geldstroom is het verschil tussen de in- en uitgaande geldstroom na het beschouwde 

traject. De omvang en timing van de ingaande geldstroom is vrijwel volledig afhankelijk van de 

markt (aard en omvang, prijzen, prijs/hoeveelheid verhouding (elasticiteit van de vraag), markt

groei en marktaandeel). De uitgaande geldstroom bestaat uit de uitgaven die nodig zijn in de tra

jecten 2 (ontwikkeling) en 3 (opstart productie en marktintroductie) en uitgaven die noodzake

lijk zijn om het nieuwe product op de bestemde markt te kunnen aanbieden, zoals uitgaven ver

bonden aan de productie (inclusief leamingcurve-effecten), logistiek, marketing, netto werkka

pitaal enzovoort. Bij deze uitgaande geldstroom dient eveneens naast de omvang ook naar de ti

ming te worden gekeken. Een voorbeeld van een opstelling zoals die kan worden gemaakt, 

waarin zowel de omvang als de timing van de ingaande en uitgaande geldstroom is opgenomen 

is weergegeven in figuur 7.9. 

Vraag A4 

Een relatief hoge vermogensbehoefte is als ongunstig te bestempelen. Een relatief lage vermo

gensbehoefte als gunstig. Relatief moeilijk te financieren projecten worden als ongunstig ge

zien. Indien de financiering van de vermogensbehoefte (of beter gezegd de financieringsbe

hoefte) geen problemen zal opleveren, is sprake van een gunstige situatie. 

Vraag A5 

Bij deze vraag gaat het er om, in welke mate sprake is van een voor de onderneming nieuwe 
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technologie (traject 1) en/ of nieuw product (traject 2). Richt het onderzoek zich op een voor de 

onderneming volledig nieuwe technologie, dan is de kans op falen hoger dan wanneer het een 

voortborduren betreft op een bestaande (basis)technologie. Een hoge kans op technisch succes 

is gunstig (met een kans van l als extreem) en een lage kans is ongunstig (met een kans van 0 

als extreem) 

VraagA6 

De gedachte achter deze vraag betreft de mogelijke consequenties van niet-investeren of pas la

ter investeren op zowel vermogensbehoefte en invloed op R&D-budget als op de omvang en ti

ming van de toekomstige netto geldstroom. Niet-investeren heeft uiteraard een gunstige invloed 

op de uitgaande geldstroom, maar de consequentie daarvan is dat ook geen toekomstige netto 

geldstroom mogelijk wordt gemaakt. Slechts indien de directe opbrengstwaarde de verwachte 

indirecte opbrengstwaarde overtreft, is stoppen (door te verkopen) een optie. Bij uitstel van de 

investering kan de invloed op de omvang en timing van de netto geldstroom relatief groot of 

klein zijn. Deze invloed is bijvoorbeeld groot als de onderneming opereert op een markt die ge

voelig is voor de vroege aanbieders. Als het een markt betreft waarop de eerste aanbieders de 

markt kunnen dicteren is uitstel ongunstig. Maakt het niet uit of de onderneming als de zoveel

ste aanbieder op de markt komt dan is de invloed relatiefklein en dus gunstig. 

Voorzover alle vragen uit deze checklist zijn beantwoord en bovendien met een totale zeker

heidsgraadscore groter of gelijk aan 15, wordt doorgegaan met de beantwoording van de vra

gen uit checklist B. Indien de zekerheidgraadscore van checklist B lager is dan 15, dient het 

project te worden beoordeeld op basis van de uitgavenbenadering. Daarbij geldt de informatie 

die is gegenereerd door de checklist als uitgangspunt. De vraag die hier aan de orde is betreft: is 

gezien de toekomstige netto geldstroom de investering in dit traject gerechtvaardigd? Indien de 

omvang van de investering relatief laag is ten opzichte van de netto geldstroom en bovendien 

slechts tot een geringe vermogensbehoefte leidt, is het doorlopen van dit traject zeker de moeite 

waard. De uitgavenbenadering betekent niet alleen een beoordeling op basis van de absolute 

grootheden die als antwoord op vragen van checklist A zijn gegegeven Deze grootheden kun

nen ook met behulp van economische indices in relatieve zin worden benaderd. Een 

batenikosten verhouding kan worden bepaald. Bijvoorbeeld, 

Kans op technisch succes maal verwachte netto geldstroom 

uitgaande geldstroom 
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Toelichting checklist B 

I Checklist B Attractiviteit Zekerheids-
graad 

Wat is uw oordeel over: 
B 1 de uitgaande geldstroom tot aan voltooiing van het productinnovatie-

proces? 
B 2 de invloed van deze uitgaande geldstroom op de vermogensstructuur? 
B3 de consequenties van overschrijding van de doorlooptijdry 
B4 de kans op commercieel succes van deze productontwikkeling? 
B5 de operationele flexibiliteit? 
B6 vervolgprojecten na voltooiing van het productinnovatieproces? 

Totaal 

Vraag BI 

Bij deze vraag is niet alleen de uitgaande geldstroom die voor het traject wordt verwacht van 

belang, maar tevens de uitgaande geldstroom van de daaropvolgende trajecten. Hiermee wordt 

een indruk verkregen van de totale investering in het productinnovatieproject Het overzicht ge

geven bij vraag Al kan ook hier een dienst bewijzen. 

Vraag B2 

Indien een antwoord is gegeven op vraag B 1, is de omvang en timing van de uitgaande geld

stroom voor het gehele productinnovatieproces bekend. Deze uitgaven kunnen per jaar een dus

danige omvang vertonen dat de vermogensstructuur van de onderneming ontoelaatbaar negatief 

wordt beïnvloed. Dit zal zeker het geval zijn voor uitgaven, in enig jaar te verrichten, die volle

dig ten laste van de winst worden gebracht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld personeelskosten en 

inkopen. Hoewel dit aspect geen rol speelt bij de beoordeling van de aantrekkelijkheid van een 

project, kan het wel een behoorlijke beperking geven. Extern is de onderneming gebonden aan 

eisen ten aanzien van de vermogensstructuur, door bijvoorbeeld financiers als banken en parti

cipatiemaatschappijen. Dit geldt in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf die voor de fi

nanciering van de productinnovatieprojecten grotendeels afhankelijk zullen zijn van projectfi

nanciering. 

De invloed van de investering op de vermogensstructuur kan worden nagegaan door het opstel

len van geprognosticeerdebalansen en resultatenrekeningen. Een onaanvaardbare invloed dient 

uiteraard als ongunstig te worden bestempeld. Gunstig kan worden ingevuld, indien van een 

invloed op de vermogensstructuur nauwelijks sprake zal zijn. De mate van onzekerheid die bij 

deze vraag speelt, is niet identiek aan die van vraag B 1. Immers, indien de onderneming over 

voldoende geldstroom kan beschikken uit de bestaande productenportefeuille, zal van een nega

tieve invloed op de vermogensstructuur geen sprake hoeven te zijn. 
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Vraag B3 

Een overschrijding van de (resterende) doorlooptijd werkt op verschillende manieren in op de 

ingaande en uitgaande geldstromen verbonden aan het productinnovatieproject. Enerzijds zal 

een overschrijding leiden tot een hogere uitgaande geldstroom (denk hierbij aan de uitgaven 

voor personeel). Anderzijds kan een overschrijding de netto geldstroom danig beïnvloeden. 

Wanneer de onderneming bijvoorbeeld later dan de belangrijkste concurrenten met het product 

op de markt komt kan, afhankelijk van de prijselasticiteit van het aanbod, van een geheel ander 

prijsniveau sprake zijn dan waarvan is uitgegaan bij de prognose van de netto geldstroom 

(vraag A3). Indien deze consequenties als groot worden gezien is dat ongunstig. In het geval 

deze consequenties te verwaarlozen zijn is dat als gunstig te beschouwen. De mate van onze

kerheid heeft in deze vraag ook te maken met de bekendheid met de markt. Voor een compleet 

nieuw product dat bovendien op een nieuwe markt zal worden geïntroduceerd, is de onzeker

heid vele malen groter dan voor een verwant product op een voor de onderneming bekende 

markt. Zie ter illustratie ook figuur 3.3 in paragraaf 3.2.1. 

Vraag B4 

De kans op commercieel succes is van belang teneinde een idee te krijgen hoe hoog de kans is 

dat de netto geldstroom ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Hierover zullen binnen de 

onderneming ongetwijfeld verschillende meningen bestaan. Een hoge kans is uiteraard gunstig. 

Een lage kans ongunstig. Los van het feit of een hoge of een lage kans op commercieel succes 

wordt aangegeven, kan men zeker of onzeker over deze kans zijn. De opmerkingen die hierover 

zijn gemaakt bij vraag B3 doen ook hier opgeld. 

Vraag B5 

Deze vraag over de operationele flexibiliteit heeft betrekking op de mogelijkheden die de onder

neming ten aanzien van de investering heeft om de investering uit te stellen, in omvang en le

vensduur aan te passen, tussentijds af te stoten en! of in traject 3 de productie tijdelijk te onder

breken om daarmee de uitgaven op een lager peil te brengen. Zijn geen van deze mogelijkheden 

aanwezig, dan is dat als ongunstig te bestempelen. Zijn daarentegen al deze mogelijkheden in

gebed in het specifieke productinnovatieproject, dan is dat als gunstig te beschouwen. Ook hier 

kan men zeker danwel onzeker zijn over de aanwezigheid van deze mogelijkheden. 

Vraag B6 

Met deze vraag wordt inzicht verkregen in de mogelijke 'spin-off' van een productinnovatie

project Aan de investering kunnen groeimogelijkheden zijn verbonden die ontstaan vanuit het 

nieuwe product dat op de markt zal worden geïntroduceerd. Hoewel dit een onzekere toekom

stige netto geldstroom betreft, is het toch belangrijk dit aspect in de evaluatie mee te nemen. 

Hoe hoger de omgevingsouzekerheid hoe meer mogelijkheden er zich zullen voordoen voor 
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'spin-off'. 

Bij een totale zekerheidsgraadscore groter of gelijk aan 15 wordt doorgegaan met checklist C. 

en is in dit traject van het productinnovatieproces tenminste sprake van een beslissingsconstel

latie die behoort bij traject 2. Er kan nu worden doorgegeaan met de invulling van checklist C. 

Indien blijkt dat de zekerheidsgraadscore uit deze checklist kleiner is dan 15 dan betekent dit 

een beslissingsconstellatie die behoort bij traject 2. Ter beoordeling van de aantrekkelijkheid 

biedt hier de optiebenadering mogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn gegeven in de de para

grafen 3.3.5 en 3.5. Is de totale zekerheidsgraadscore echter lager dan 15, dan is sprake van 

een beslissingsconstellatie die behoort bij traject 1. De financiële beoordeling die in dit geval 

dient te worden gemaakt is beschreven bij de toelichting van checklist l. 

Voor de beoordeling van de portefeuille van onderhanden projecten kan een inschatting worden 

gemaakt van de rentabiliteit en het risico van de afzonderlijke projecten. Rekening houdend met 

de omvang van het project in termen van R&D-budget tot aan voltooiing van het productinno

vatieproces kan een indeling als in onderstaande figuur worden gemaakt. De omvang van het 

R&D-budget wordt voorgesteld door de grootte van de cirkel in de figuur. Het risico van het 

productinnovatieproject kan worden bepaald aan de hand van de kans op technisch succes maal 

de kans op commercieel succes. 
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Toelichting checklist C 

Attractiviteit Zekerheids-
graad 

Wat is uw oordeel over: 
Cl het financieel risico? 
C2 het effect op de rentabiliteit van de productinnovatieportefeuille? 
C3 het effect op het risico van de productinnovatieportefeuille? 
C4 de invloed van de netto geldstroom van de productportefeuille op de 

vermogensstructuur? 
CS het effect op de rentabiliteit van de productportefeuille? 
C6 het effect op het risico van de productportefeuille? 

Totaal 

Vraag Cl 

Het financieel risico is de spreiding van de netto geldstromen zoals die voor het project worden 

gezien. In dit stadium is meer over de geldstroom, met name de netto geldstroom te zeggen. 

Een project waaraan een hoge spreiding van die geldstroom is verbonden, is als ongunstig te 

bestempelen. Liggen de geldstromen van het optimitisch en pessimistisch scenario redelijk dicht 

bij elkaar, dan is van een gunstige situatie sprake. Voor de bepaling van dit risico kunnen sirnu

laties op basis van een vergelijkbaar overzicht als in figuur 7.9 worden gedaan. 

Vraag C2 

Eenmaal bij deze vraag aangekomen, is de rentabiliteit van het productinnovatieproject al vanuit 

eerdere vragen van deze checklist beantwoord. Daarnaast dienen financiële evaluaties te zijn ge

daan van de overige in de portefeuille opgenomen projecten. De rentabiliteit van de totale porte

feuille hoeft niet gelijk te zijn aan het gemiddelde van de rentabiliteit van de afzonderlijke pro

jecten. Er kunnen zich in de interactie tussen de projecten allerlei synergetische voordelen voor

doen, bijvoorbeeld in de logistiek. Met deze voordelen dient in een portefeuillecontext rekening 

te worden gehouden. 

Vraag C3 

Het risico van de portefeuille is uiteraard afhankelijk van het risico van de afzonderlijke projec

ten. Echter, ook hier kunnen zich voordelen voordoen op grond van het diversificatie-effect. 

Indien, gezien de aard van de projecten, de geldstromen niet volledig positief met elkaar samen

hangen doet zich dit verschijnsel al voor. In een dergelijke situatie bewegen de rentabiliteiten 

van de afzonderlijke projecten zich niet geheel parallel of zelfs tegengesteld. 

Vraag C4 

Bij vraag B2 is al nagegaan wat de invloed van de investering is op de vermogensstructuur van 
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de onderneming. Bij deze vraag wordt nu getracht inzicht te krijgen in de consequenties van c ..... 

mogelijke negatieve netto geldstroom na de introductie van het nieuwe product. Er kan sprake 

zijn van een late 'cash' breakeven. Dit houdt in dat gedurende de eerste jaren na introductie het 

product voor de onderneming nog veel geldstroom vergt. Op basis van een geprognosticeerd 

geldstroomoverzicht en geprognosticeerde balansen met bijbehorende resultatenrekeningen 

dient deze situatie te worden nagegaan. 

Vraag C5/C6 

Toevoeging van het nieuwe product aan de bestaande productenportefeuille levert het uiteinde

lijke effect van het nieuwe product op de economische waarde van de onderneming. De invloed 

op zowel de rentabiliteit als het risico (vraag C6) speelt hierbij een roL De rentabilitet en het ri

sico van de bestaande producten kunnen worden afgeleid uit de spreiding van de daaraan ver

bonden geldstromen. De vraag die hier speelt is in welke mate de rentabiliteit van het nieuwe 

product deze spreiding van de geldstroom van de bestaande portefeuille zal beïnvloeden. Toe

voeging van de nieuwe geldstroom aan de geldstroom van de productportefeuille geeft de nieu

we productportefeuille geldstroom. Deze dient vervolgens te worden vergeleken met de be

staande portefeuille. Indien de spreiding toeneemt kan dit afhankelijk van de risicohouding van 

de onderneming een ongewenst effect zijn. In dat geval is het ongunstig. Is hetjuist de bedoe

ling deze spreiding te verhogen, teneinde de mogelijkheden op een hogere rentabiliteit uit de 

portefeuille te genereren, dan dient gunstig te worden ingevuld. Hoewel met name van de be

staande producten veel en vaak betrouwbare informatie beschikbaar is, kan het toch zijn dat er 

ten aanzien van de nieuwe portefeuille onzekerheid is over de invloed van het nieuwe product 

op de portefeuille geldstroom. 

Indien de antwoorden op de vragen van deze checklist leiden tot een zekerheidsgraadscore gro

ter dan 15 is sprake van een beslissingsconstellatie die behoort bij traject 3. Dit houdt in, dat 

van een investeringsbenadering mag worden uitgegaan. De aantrekkelijkheid van het project 

kan worden bepaald met de netto contante waarde methode. Dit geldt zowel voor projecten die 

als 'stand alone' worden beoordeeld als voor projecten die worden beoordeeld in een porte

feuille context. Uitgaande van de geldstromen van het project, zoals die blijken uit de checklis

ten A, B en C kan de netto contante waarde worden berekend met behulp van de volgende for

mule: 
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waarbij 

11 investering in materiële en immateriële activa per periode 

wt investering in werkkapitaal per periode 

GS, = netto geldstroom per periode 

i= disconteringsvoet 

n levensduur project 
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Voor de portefeuille biedt de inzet van het portefeuillemodel mogelijkheden. Indien voor de 

projecten bèta's zijn af te leiden uit vroegere en! of bestaande projecten kan een beoordeling 

worden opgezet als weergegeven in figuur 3.13. De rentabiliteit en het risico van portefeuille 

wordt vervolgens bepaald door het gewogen gemiddelde van de afzonderlijke projecten. Is 

alleen het risico van de projecten afzonderlijk bekend in de vorm van een spreiding rondom de 

verwachte geldstromen (standaarddeviatie), dan biedt een opstelling als in onderstaande figuur 

uitkomst. De projecten met de hoogste rentabiliteit voor de diverse risiconiveau's komen voor 

opname in de portefeuille in aanmerking. In de figuur zijn dat de projecten A tot en met E. 
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