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Inleiding 

De toenemende dynamiek en complexiteit van 
de omgeving maken het voor de manager 
steeds moeilijker om verantwoord beslissingen 
te nemen. Dit geldt zeker voor beslissingen 
over innovatieprojecten, die veelal samengaan 
met grote investeringen, waardoor de toekom
stige bewegingsruimte van de onderneming in 
belangrijke mate wordt bepaald. Innovatie 
staat reeds geruime tijd in het bedrijfsleven en 
in wetenschappelijke kring in de belangstel
ling. Dit geldt zowel voor produkt- als voor pro
cesinnovatie. De belangstelling voor dienstver
lenende ondernemingen lijkt, gezien het aantal 
publicaties. op dit gebied achter te blijven bij 
de industriële sector. Juist in de financiële 
dienstverlening zien we echter op dit ogenblik 
stormachtige ontwikkelingen op het gebied 
van produkt- en procesinnovatie, ingegeven 
door ontwikkelingen in de informatietechnolo
gie. Elektronisch bankieren en betaalautoma
ten zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. 

Binnen de faculteit Technische Bedrijfskunde 
van de Technische Universiteit Eindhoven lo
pen momenteel verschillende onderzoeken. 
gericht op investeringen in produktinnovatie 
en op investeringen in informatietechnologie. 
Met name de economische aspecten van de 
besluitvorming staan in deze onderzoeken 
centraal. waarbij onder meer efficiency- en 
kwaliteitsoverwegingen worden geïntegreerd. 
Dit betekent dat de bijdrage van de investe
ring aan de waarde van de onderneming 
steeds voorop staat. 

Dèze bijdrage schetst de problematiek waar
mee beslissers over innovatieve investerings
projecten worden geconfronteerd en zal een 
aantal handreikingen doen om hiermee beter 
om te kunnen gaan . Daarbij wordt gekeken 
naar die situaties waarin informatietechnologie 
een bijdrage kan leveren aan zowel produkt
als procesinnovatie. Een concreet voorbeeld 
uit de financiële dienstverlening illustreert dit. 

Het besluitvormingskader 

Beslissingen over de toewijzing van middelen 
aan investeringsprojecten dienen in het kader 
te staan van de strategische plannen en de 
financiële mogelijkheden van de onderne-



ming. Dit is in figuur 1 weergegeven . 

We zien hoe het strategisch plan, ingegeven 
door keuzen op het gebied van produkten, 
markten en technologieën, als leidraad 
functioneert voor de identificatie van 
investeringsprojecten en van invloed is op de 
verdeling van middelen over activiteiten (afde
lingen, business units of divisies). De 
doelstellingen ten aanzien van de financiële 
structuur en het dividendbeleid monden uit in 
een financieringsplan, waarmee de omvang 
waarin de middelenallocatie kan plaatsvinden, 
wordt bepaald. De middelentoewijzing op 
activiteitenniveau geeft vervolgens de ruimte 
die bestaat voor selectie van concrete 
investeringsprojecten. Op grond van de resul
taten van de projecten kan een post-audit 
plaatsvinden. 

Met betrekking tot de ontstaansgrond van de 
investeringsvoorstellen, kan een onderscheid 
worden gemaakt naar top-down voorstellen 
(voortvloeiende uit het strategisch plan) en 
naar bottam-up voorstellen (voorstellen die 
door afdelingen of business units worden 
gedaan). 
Bij besluitvorming kunnen verschillende fasen 
worden onderscheiden. Een veel gebruikte 
indeling is die naar: (1) identificatiefase 
(probleembewustwording en probleemdiag
nose); (2) ontwerpfase (zoeken en ontwikke
len van alternatieven) en (3) keuzefase (de 
evaluatie en de uiteindelijke keuze). De aan
dacht in deze bijdrage is vooral gericht op de 
keuzefase, waarin de afweging van rentabili
teit en risico plaatsvindt. In de keuzefase kan 
zowel gekeken worden naar individuele 
projecten (toetsing aan de criteria) als naar 
een portefeuille aan projecten (rangschikking). 
Aangezien hier de economische aspecten van 
investeringen centraal staan, kunnen we 
spreken van een rationele benadering. In de 
praktijk kan (en hoeft) niet worden voorko
men dat er vele, meer intuïtieve c.q. ge
voelsmatige, factoren een rol spelen. 
Op enig moment zullen de beslissers een 
keuze moeten maken voor een bepaald alter
natief of een combinatie van alternatieven, 
gegeven een zekere financiële ruimte. We 
zullen trachten weer te geven op welke wijze 
in de praktijk deze beslissingen rationeel kun
nen worden onderbouwd. 

lnvesteringsanalyse algemeen 

Traditioneel beschrijft de literatuur op het 
gebied van de investeringsanalyse Discount
ad Cash Flow (DCF) methoden voor, zoals 
netto contante waarde en interne rentabiliteit. 
Daarbij wordt impliciet gekeken naar de mate 
waarin investeringsprojecten bijdragen aan de 
waarde van de onderneming . Aan het gebruik 

I Ondernemingsdoelstellingen I 

~~Waarde van de onderneming I 
1 1 

Produkt/markt/technologie Financiële structuur/ 
doelstellingen dividend doelstellingen 

1 1 
Strategisch plan Financierings plan 

1 1 
I Middelenallocatie 

I Projectselectie 

I Post-audit I 

van deze methoden zijn onder meer de vol
gende problemen verbonden: 
• De methoden leiden in de praktijk vaak tot 

een voorkeur voor projecten die op korte 
termijn resultaat opleveren, bijvoorbeeld 
door de keuze van het disconteringspercen
tage. 

• Veelal bestaat de neiging om "te zorgen" 
voor een positieve uitkomst. 

• In veel situaties bestaat de neiging om een 
voorkeur te geven aan "incrementele" 
investeringen (d.w.z. het doen van verschil
lende kleinere investeringen in plaats van 
een grote investering). 

• Veelal is kwantificering van belangrijke 
aspecten moeilijk. 

• Hoe dient de grote hoeveelheid aan 
beschikbare informatie te worden verwerkt 
en gebruikt voor het waarderen en vergelij
ken van projecten 7 

• Hoe dient men om te gaan met de onderlin
ge afhankelijkheid van verschillende actuele 
en toekomstige projecten 7 

De DCF-methoden geven een gemeenschap
pelijke noemer aan de verschillende projec
ten, onafhankelijk van de afkomst of aard van 
de investeringen. Daarbij zijn vele varianten 
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I 

I 

I 

Figuur 1: 
Middelen
allocatie en 
projectselectie 



ontwikkeld die het mogelijk maken om: 
• rekening te houden met eventuele vervolg

projecten en met flexibiliteit door gebruik te 
maken van een optie-benadering; 

• rekening te houden met de bestaande 
investeringen en investeringsvoorstellen 
door middel van een portefeuille-benade
ring; 

• rekening te houden met mogelijke onzeke
re factoren door gevoeligheidsanalyse 
(bijvoorbeeld afhankelijkheid van onzekere 
omzetten) en scenario-analyse. 

Veelal is het gebruik van deze technieken 
voorbehouden aan de controller binnen de 
onderneming en wordt het afgedaan als een 
verplichte exercitie. De beslissingen zelf zijn 
dan reeds impliciet genomen; zeker wanneer 
het investeringen van strategisch belang 
betreft. Dit is zeker te betreuren, aangezien 
het uitvoeren van een goed onderbouwde 
investeringsanalyse om verschillende rede
nen belangrijk kan zijn : 
• een goede investeringsanalyse dwingt tot 

het verantwoord nadenken over doelein
den, risico's en alternatieven; 

• formele investeringsanalyse schept de 
mogelijkheid tot een "post-audit" oftewel 
een evaluatie achteraf en de daarbij beho
rende leereffecten; 

• een goed ontwikkelde methodiek van 
investeringsanalyse is een voorwaarde om 
het grote complex aan factoren en af
hankelijkheden te kunnen bevatten. 

Het is dan wel belangrijk dat de investerings
analyse niet beperkt blijft tot het goochelen 
met getallen, maar in begrijpelijke termen de 
voordelen. nadelen en alternatieven evalu
eert. Zeker bij strategisch belangrijke investe
ringen, waarbij er vaak sprake is van groeps
beslissingen, kan een dergelijke werkwijze 
leiden tot betere ontwerpen (bijvoorbeeld qua 
timing en inhoud van de investering) en tot 
een betere acceptatie . 

Gemeenschappelijk denkkader 

Teneinde voor specifieke investeringen de 
besluitvorming te verbeteren, zijn investe
ringsselectiemethoden ontwikkeld die uitstij
gen boven de genoemde DCF-methoden . In 
vele gevallen hebben deze methoden het 
karakter van scoring-modellen. 

Een voorbeeld van een methode voor strate
gische investeringen is die van Wissema. 
Deze beschrijft hoe de economische conse
quenties van investeringen kunnen worden 
gewaardeerd en afgewogen. Daarbij wordt 
gewerkt met vragenlijsten, waarbij naast de 
rentabiliteit ook wordt gekeken naar de syner
gie (voordeel door bundeling) en de affiniteit 
tot de strategie (past de investering in de 
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doelstellingen van de organisatie?). Scoring 
vindt plaats met behulp van wegingsfactoren. 
Voor produktinnovatie wordt gewezen op een 
methode zoals Van Engelen die voorstelt. 
Onder meer geïnspireerd door de Canadees 
Cooper wordt met behulp van een uitgebrei
de vragenlijst informatie achterhaald op basis 
waarvan voorspellingen worden gedaan over 
de mate waarin het succes van dergelijke 
investeringen van tevoren kan worden inge
schat. 
Vanuit de informaticahoek is de methode van 
Parker & Benson bekend. Hierin wordt een 
investeringsvoorstel beoordeeld op een elftal 
criteria, waarvan de rentabiliteit (return on in
vestment) er slechts één is. De criteria kun
nen worden onderverdeeld naar positief sco
rende en negatief scorende (risico's) criteria. 
Daarbij wordt onder meer gekeken naar de 
aansluiting van de investering op de onderne
mingsstrategie en op de bestaande informa
tie-infrastructuur. Op basis van de gewogen 
gemiddelde score op al deze aspecten kun
nen investeringsvoorstellen met elkaar wor
den vergeleken. 

De vraag is nu hoe deze methoden in de prak
tijk kunnen worden toegepast wanneer het 
investeringsvoorstellen betreft die van strate
gisch belang zijn en verschillende disciplines 
combineren. Het verdient dan de voorkeur 
om niet slaafs de methoden te volgen of om 
tot op de cent nauwkeurig alle mogelijkheden 
door te rekenen. Veel meer wordt hier de 
suggestie gedaan om in overleg met de 
betrokken disciplines (controlling, marketing, 
automatisering) een uitvoerige analyse en 
evaluatie op te nemen als onderdeel van het 
ontwerp- en rechtvaardigingstraject. 
Afhankelijk van de aard van de investering 
kan dan meer of minder diepgaand worden 
ingegaan op: 
• opties: hoe waardeer ik de extra flexibiliteit 

die investering X biedt ten opzichte van 
investering Y en hoe waardeer ik de moge
lijkheden die een bepaalde investering biedt 
voor vervolginvesteringen; 

• portefeuille: welke afhankelijkheden 
bestaan er tussen de onderhavige investe
ring, de lopende investeringsprojecten en 
andere investeringsvoorstellen; 

• specifieke aspecten betreffende 
informatietechnologie (bijvoorbeeld verbe
terde managementinformatie, afstemming 
op de bestaande architectuur, afstemming 
op de informatiestrategie, afstemming op 
de organisatie, technisch risico) c.q. pro
duktinnovatie (verwachte leereffecten. 
levenscyclus. bekendheid met de technolo
gie, etc.); 

• risico-analyse en afhankelijkheid van onze
kere factoren. 



Het is aan de uiteindelijke beslissers om er 
voor te zorgen dat alle relevante factoren in 
de beslissing worden meegenomen. De lite
ratuur kan daarbij suggesties doen van facto
ren die van belang zijn om mee te nemen en 
van de mogelijkheden die er bestaan tot 
kwantificering. Het expliciet maken en kwan
tificeren van de financiële consequenties voor 
zover mogelijk, zien wij als een essentieel 
onderdeel van het besluitvormingsproces. 

We zullen nu aan de hand van een case de 
investeringsselectie beschrijven van een pro
duktinnovatie door middel van informatie
technologie bij een onderneming in de finan
ciële dienstverlening. 

lnvesteringsselectie in de praktijk: 
produktinnovatie in de financiële 
dienstverlening door middel van 

informatietechnologie 

Het onderhavige bedrijf is een Nederlandse 
financiële dienstverlener met meer dan 500 
medewerkers. Eén van de activiteiten is fac
toring, waarmee voor cliënten de debiteuren
administratie, de bewaking van debiteuren, 
financiering op basis van de uitstaande vorde
ringen en de risicodekking op uitstaande vor
deringen wordt verzorgd. Sinds een aantal 
jaren beschikt de onderneming over een aan
tal buitenlandse factoring vestigingen. 

Uit onvrede met de bestaande informatie
voorziening en de wens om de cliënt een 
kwalitatief goede internationale dienstverle
ning te bieden, is door één van de factoring 
Business Units het voorstel gedaan om een 
nieuwe informatiestrategie te formuleren, uit
gaande van de ondernemingsstrategie. 
Daarbij is expliciet rekening gehouden met de 
produkt/markt-strategie en de organisatie
strategie. Het resultaat daarvan was de keuze 
voor een (centraal) internationaal informatie
systeem met koppelingen tussen de verschil
lende vestigingen. Als alternatief is overwo
gen om de vestigingen de mogelijkheid te 
geven eigen systemen te kopen of te ontwik
kelen. De keuze is gemaakt op grotendeels 
kwalitatieve strategische gronden, waarbij 
met name de mogelijkheid voor internationale 
dienstverlening en uniforme produkten door
slaggevend bleek. De verantwoordelijkheid 
voor de uiteindelijke keuze lag grotendeels bij 
de commissie van directeuren van de ver
schillende vestigingen. 

Naar aanleiding van deze informatiestrategie 
zijn vervolgens de toekomstige architecturen 
(applicatie-architectuur, data-architectuur, 
technische architectuur en organisatie-archi
tectuur) bepaald. Tenslotte zijn individuele 
projecten geselecteerd en is een migratiepad 

bepaald. Daarbij kwam men tot de conclusie 
dat bij de huidige plannen de doelstelling van 
kostenreductie nauwelijks haalbaar is. 

In deze case zien we de volgende niveaus 
van beslissingen (in hiërarchische volgorde): 
• strategie: de keuze voor internationalisatie 

van de organisatie en voor geleidelijke ont
wikkeling van het factoringprodukt met als 
dimensies internationalisatie, flexibiliteit en 
kwaliteit (snelheid en accuratesse); 

• informatiestrategie: de strategische keuze 
ondersteunen d.m.v. een internationaaiiT
netwerk; 

• produktstrategie: marktleiderschap op het 
gebied van internationalisatie en dienstver
lening in het internationaal betalingsverkeer; 

• informatie-architectuur (tactisch): een 
decentrale technische, data- en organisato
rische architectuur en een modulaire appli
catie-a rch itectu u r; 

• produktportefeuille (tactisch): zelfstandige 
ontwikkeling van het factoringprodukt met 
een uniform produktenpakket. gecom
bineerde aandacht voor zowel internationale 
als nationale dienstverlening, meer aan
dacht voor het element betalingsverkeer, 
ontwikkeling van de informatievoorziening 
als onderdeel van het produkt en produkt
flexibiliteit door een modulair infor
matiesysteem; 

• projecten (operationeel): ontwikkeling van 
het internationale systeem, waarbij de ver
schillende modulen als aparte projecten 
worden gezien en er gestart wordt met de 
implementatie bij een vestiging. 

Deze case illustreert duidelijk de complexiteit 
van een dergelijk traject. In dit geval betreft 
het een investering van diverse miljoenen gul
dens over ca. 2 jaar verdeeld (voor de eerste 
fase). Verder blijkt hier de combinatie van pro
ces- en produktinnovatie. De geleidelijke ont
wikkeling van het produkt, gecombineerd met 
een streven naar kostenbeperking, leidt tot 
een dergelijke hybride aanpak, waarbij een 
goede samenwerking tussen de functies pro
duktontwikkeling en automatisering noodza
kelijk is om de mogelijkheden optimaal te 
kunnen benutten. Dit stelt hoge eisen aan 
iedere fase in het besluitvormingstraject, 
zowel bij de identificatie van mogelijkheden 
als bij de ontwikkeling en de keuze. 

In dit geval bleek juist aan de identificatie van 
mogelijkheden slechts beperkte aandacht te 
zijn besteed. Dit leiode uiteindelijk tot slechts 
een tweetal alternatieve strategieën, waarbij 
de keuzevrijheid beperkt was door een aantal 
duidelijke bezwaren aan één van de alterna
tieven. Er werd bovendien slechts marginaal 
rekening gehouden met de (re)acties van 
(met name internationale) concurrenten. Dit 
geldt ook voor de opties op het gebied van 
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het betalingsverkeer, de verdere ontwikkeling 
van de communicatietechnologie (bijvoor
beeld de rol van de EDIFACT-standaard) en 
de ontwikkeling van de administratie-produkt
component. 

Ook op het gebied van de informatie-architec
tuur, de produktportefeuille en de concrete 
projecten zien we dat aan de ontwikkeling 
van alternatieven te weinig aandacht werd 
besteed, evenals aan de doorrekening van de 
consequenties en afhankelijkheden . 

Samenvattend zien we in deze case een aan
tal positieve elementen, zoals de duidelijke 
samenhang tussen strategie, porte
feuille/architectuur en de uiteindelijk projec
ten . Een aantal belangrijke vraagstukken op 
het gebied van technologie en concurrentie 
zijn in de werkelijke situatie meegenomen. 
Een aantal voorkomende problemen kunnen 
echter ook worden opgemerkt, waarbij er sig
nalen zijn dat deze in de praktijk eerder regel 
dan uitzondering zijn: 
• het aannemen van een reactieve in plaats 

van een pro-actieve houding ten opzichte 
van informatietechnologie. Informatie
technologie is niet alleen een middel om de 
strategie te verwezenlijken, maar kan 
tevens strategische mogelijkheden schep
pen. Goede samenwerking tussen marke
ting en automatisering is essentieel om dit 
te bereiken ; 

• onvoldoende aandacht voor de identificatie 
en ontwikkeling van alternatieven; 

• onvoldoende financiële doorrekening van 
de consequenties van de projecten en de 
uiteindelijke afweging die nauwelijks ingaat 
op mogelijke vervolginvesteringen c.q .-ac
ties. Er wordt met andere woorden nauwe
lijks verder vooruit gekeken dan de eerstvol
gende stap; 

• onvoldoende evaluatie van risico's (tech
nisch, financieel , organisatorisch) . 

Afsluiting 

Op het lndustria-congres zal in twee gedeel
ten nader worden ingegaan op hetgeen in 
deze bijdrage is besproken. 

Ten eerste worden de bestaande methoden 
en technieken die betrokkenen kunnen onder
steunen bij zowel het identificeren van kan
sen en bedreigingen, het ontwikkelen van 
alternatieven als bij de selectie gepresen
teerd. Ook de inbedding in het besluitvor
mingstraject van de onderneming, zoals 
reeds kort aangegeven in figuur 1, komt aan 
de orde. Tevens wordt kort geschetst hoe 
men om kan gaan met de complexiteit die 
wordt veroorzaakt door de samenhang tussen 
proces- en produktinnovatie door middel van 
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informatietechnologie in de dienstverlening. 
Het belang en de complexiteit van investerin
gen in produktinnovatie door middel van infor
matietechnologie vereisen een verantwoorde 
aanpak van het ontwikkelings- en keuzepro
ces. Dit is alleen mogelijk wanneer met alle 
belangrijke factoren rekening wordt gehou
den en deze in samenhang worden meegeno
men in de besluitvormingsprocessen. In de 
literatuur worden vele suggesties gedaan om 
dit te realiseren . Deze suggesties moeten 
echter vooral gezien worden als handreikin
gen die kunnen helpen bij het identificeren en 
afwegen van belangrijke samenhangen en 
aspecten. 

Ten tweede zal de case verder worden uitge
diept en zullen een aantal conclusies worden 
getrokken die het belang illustreren van de 
rationele invalshoek bij dergelijke strategische 
investeringen. 


