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Voorwoord

In het Nederlandse bedrijfsleven worden ieder jaar miljarden guldens gein-
vesteerd in automatisering. Deze investeringen zijn er meestal op gericht de
bedrijfsvoering te verbeteren en de concurrentiepositie te versterken. In
onze praktijk als management consultant hebben we maar al te vaak kun-
nen vaststellen dat deze doelstelling niet of in onvoldoende mate wordt
bereikt. Dit heeft ons ertoe gebracht de oorzaken in kaart te gaan brengen
en, op basis van theorie en praktijk, een aanpak te ontwikkelen met behulp
waarvan deze problemen kunnen worden voorkomen.

Dit geeft gedurende de afgelopen 7 jaar een flink deel van onze vrije tijd
gevraagd. Wij hebben in deze soms zware tijden veel steun mogen ontvan-
gen uit onze werkomgeving en uit de prive kring.
Wij willen dan ook onze oud-collega's van Twijnstra Gudde management
consultants danken voor hun bijdragen en support. In het bijzonder heb-
ben bijgedragen Anne-Beth Broeders, Tineke Posthumus en Gert Wijnen.
Ook onze huidige coIlega's binnen Achmea en KPMG management con-
sulting zijn wij dank verschuldigd; dit geldt vooral voor Michael Boersma,
Elsbeth Claassens, Ollie de Jong, Nienke Moning, Joke Mulder, Claudia
Raams en Pinie Wolff. Bijzonder dankbaar zijn wij met de steun van
Marianne Hovenier; zonder haar toegewijde hulp was het manuscript er
misschien nooit gekomen.

Zonder de inbreng vanuit het bedrijfsleven was dit boek zeker niet gereali-
seerd. Wij danken aIle managers en specialisten die bereid waren hun erva-
ringen met ons te delen en met name de deelnemers aan de ervarium-
sessie. Zij waren be reid op basis van hun ruime kennis en ervaringen onze
bevindingen en aanpak te toetsen.

De leden van de promotiecommissie bedanken wij voor hun belangrijke bij-
dragen.
Tenslotte danken wij onze huisgenoten voor hun begrip en geduld.

Deventer/Zoetermeer, december 1998



Promotiecommissie:
Prof.dr. L.F.W. de Klerk, Rector Magnificus, voorzitter
Prof.dr, P.M. Ribbers
Prof dr. T.M.A. Bemelmans
Prof.drs. H.B. Moonen, R.E., RA.
Prof dr. ir. C.A.Th. Takkenberg
Prof J. Roos
Prof. drs. A. Dek, R.A.
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InIeiding

Waarom dit hoek
De bedragen die in automatisering worden geinvesteerd zijn hoog. Het is
van groot belang dat deze investeringen zich op termijn terugverdienen. Dat
is blijkbaar niet gemakkelijk. Bij automatiseringsprojecten zijn kostenover-
schrijdingen eerder regel dan uitzondering. Daarnaast vallen de opbreng-
sten van deze investeringen veelal tegen. De verwachte besparingen en pro-
ductiviteitsstijgingen worden vaak niet gerealiseerd. Een bijkomend pro-
bleem is dat het aantonen van al dan niet gerealiseerde opbrengsten zeer
moeilijk is. Kortom het rendement op investeringen in automatisering is
vaak niet aantoonbaar, het valt tegen of het ontbreekt soms in het geheel.

Managers worden terecht steeds kritischer ten opzichte van het investeren
van grote bedragen in automatisering. Steeds vaker wordt bij investerings-
voorstellen een kwantitatieve onderbouwing gevraagd van de kosten en
opbrengsten. Met louter kwalitatieve onderbouwingen neemt men terecht
geen genoegen meer. Er is daarom behoefte aan een op ervaring geba-
seerde en praktijkgerichte aanpak die helpt om niet rendabele autornatise-
ringsprojecten te voorkomen en in potentie rendabele projecten daadwer-
kelijk hun rendement te laten opleveren. Dit boek biedt die aanpak.

Voor wie is dit hoek hestemd
Het doel van dit boek is een praktische aanpak te bieden voor het financieel
management van automatiseringsprojecten, voorzien van alle relevante
methoden en technieken die daarbij bruikbaar zijn. Het boek richt zich in
eerste instantie op het bedrijfsleven, maar is ook nuttig bij het financieel
managen van automatisering binnen de overheid en non-profit instellin-
gen. Tot de doelgroep van dit boek behoren lijnmanagers, managers van
automatiseringsafdelingen, controllers, projectleiders, automatiseerders en
adviseurs.

Hoe is dit hoek ingedeeld
Dit boek bestaat uit vier delen. In dee! I wordt geanalyseerd wat er in de
praktijk vaak fout gaat en waarom. In dee! II wordt behandeld wat finan-
cieel management van automatiseringsprojecten in essen tie inhoudt en
wordt de te volgen aanpak beschreven. In dee I III worden de verschillende
relevante financiele technieken behandeld. Tenslotte wordt in deel IV aan-
gegeven hoe deze aanpak tot stand kwam.



n Inleiding

In hoofdstuk 1 (Rendement van automatisering in de praktijk) komt de
praktijk van het financieel management van automatiseringsprojecten aan
bod. Dit levert veel problemen op. Er is weinig openheid over deze proble-
matiek en er is slechts selectief onderzoek uitgevoerd op dit gebied. In dit
hoofdstuk worden de concJusies van diverse onderzoeken samengevat, inclu-
sief de resultaten van een onderzoek uitgevoerd door de auteurs van dit boek.
Verder wordt in dit hoofdstuk stil gestaan bij fouten die in de automatise-
ringspraktijk vaak worden gemaakt bij het toepassen van projectmanagement.

In hoofdstuk 2 (Grondslagen) worden de grondslagen weergegeven voor
het beter selecteren en financieel managen van automatiseringsprojecten.
In dit hoofdstuk worden dan ook in het kort de belangrijkste elementen
besproken van een adequate methode voor het financieel managen van
automatiseringsprojecten.

In hoofdstuk 3 (Projectselectie) komen de volgende onderwerpen aan bod:
projecten selecteren en managen in hun samenhang
de verschillende criteria en perspectieven die men bij projectselectie
kan gebruiken
kwalitatieve en kwantitatieve kosten-batenanalyses,

In hoofdstuk 4 (Projectmanagement) wordt beschreven hoe automatise-
rings- en andere projecten 'volgens het boekje' gemanaged moeten wor-
den. De verschillende bouwstenen van methodisch projectmatig werken
worden behandeld. Deze bouwstenen zijn: afbakenen, faseren en structu-
reren van projecten, plannen en beheersen van projecten, alsmede het
beoordelen van en beslissen over projecten. Voorts wordt er aandacht
geschonken aan Rapid Application Development.

In hoofdstuk 5 (Rendementsbepaling) wordt allereerst het begroten van de
opbrengsten behandeld en de problemen die daarbij spelen. Uitgebreid
wordt uiteengezet op welke wijze de opbrengsten het best kunnen worden
begroot. Vervolgens wordt voor het begroten van kosten een soortgelijke
opzet gehanteerd. De kosten en baten worden tegenover elkaar afgewogen
door middel van een kosten-batenanalyse. Deze wordt daama behandeld.

Uiteengezet worden:
welke problemen er spelen bij kosten-batenanalyses
welke verschillende kosten-batenanalyses men kan toepassen bij ver-
schillende soorten projecten
welk stappenplan kan worden gevolgd bij het opstellen van een kosten-
batenanalyse.



Inleiding ill

Als men het rendement heeft bepaald en besloten heeft een bepaald auto-
matiseringsproject te gaan uitvoeren, dan moet het project gemanaged
worden. Rendementsbeheersing zorgt ervoor dat het project binnen de
gestelde financiele normen wordt gerealiseerd. Het begrote rendement
dient daarbij als norm.

In hoofdstuk 6 (Rendementsbeheersing) wordt uiteengezet:
hoe met de verschillende kosten om te gaan
hoe risicoreductie te bewerkstelligen en hoe risico's te beheersen
outsourcing en contractvorming
IT-performance measurement
benchmarking
hoe met financiele marges en risicomarges om te gaan
wat voor rol verantwoordelijkheidsstelling speelt
welke impact doorbelastingsmethodieken hebben.

Rendementsevaluatie (hoofdstuk 7) geeft aan wat de problemen zijn bij het
evalueren van kosten en opbrengsten van automatiseringsprojecten en hoe
daarmee kan worden omgegaan. Daarnaast wordt aangegeven hoe, door
middel van het systematisch evalueren, belangrijke kennis kan worden
opgebouwd voor het beoordelen van toekomstige investeringen.

In hoofdstuk 8 (Technieken voor het financieel managen van automatise-
ring) wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de best bruikbare tech-
nieken voor investeringsselectie, projectbegroting, projectbeheersing en
projectevaluatie. Deze technieken worden in het kort uiteengezet en waar
nodig met een voorbeeld toegelicht. Tevens worden de sterke en zwakke
punten van de diverse technieken belicht. Voor een diepgaandere behan-
deling van de technieken wordt waar nodig verwezen naar andere bronnen.

In hoofdstuk 9 (Plausibiliteitstoetsing) wordt beschreven hoe wij onze aan-
pak hebben getoetst aan de hand van de kennis en ervaringen van IT-
managers.

Hoofdstuk 10 (Nabeschouwing) biedt een reflectie op het voorgaande en
suggesties voor verder onderzoek.

Hoofdstuk 11 (Summary) bevat een Engelstalige samenvatting.

Tenslotte kan worden vermeld dat de meeste pagina's van dit boek voorzien
zijn van voetnoten. Het gaat daarbij om aforismen, citaten, spreekwoorden
en andere korte teksten, afkomstig uit de verzameling van Rene Wolfsen.



IV Inleiding

Deze hebben tot doel bepaalde zaken te accentueren ofjuist te relativeren,
dan wel de lezer te inspireren.
Deze voetnoten zijn, waar deze bekend waren, voorzien van de naam van de
auteur of een andere bronvermelding.



Verantwoording

In dit hoofdstuk wordt in het kort beschreven hoe de door ons ontwikkel-
de methodiek voor rendabel automatiseren tot stand kwam. Aangegeven
wordt hoe de auteurs betrokken raakten bij dit thema en gemotiveerd raak-
ten voor methode-ontwikkeling en hoe zij dat hebben aangepakt.

Doelstelling

In de jaren tachtig namen de investeringen in de informatietechnologie
voortdurend toe, een trend die zich in de negentiger jaren voortzette.
In deze periode werd het ook steeds vaker duidelijk dat IT-projecten dik-
wijls niet of althans niet zonder corrigerende maatregelen slaagden. Dit
bleek niet aIleen uit publicaties, maar ook in de adviespraktijk. VooraI de
grotere projecten leken erg kwetsbaar omdat ze door de sterk toenemende
complexiteit technisch, economisch en/of organisatorisch niet tot een
goed einde konden worden gebracht. De auteurs raakten in deze periode
steeds meer geintigreerd door het gegeven dat tegelijkertijd:

de toepassingsmogelijkheden van IT sterk groeiden
de investeringsbereidheid in IT sterk groeide
het bewustzijn van de faaIkansen van dergelijke investeringen eveneens
sterk groeide.

In de adviespraktijk waarin wij werkzaam waren ontwikkelde zich, als gevolg
hiervan, een grote vraag naar diensten gericht op het beheersen van de risi-
co's van dit soort projecten en -investeringen, Bijvoorbeeld in de vorm van:

hulp bij het opstellen van informatie- en automatiseringsbeleidsplan-
nen
uitvoeren van haaIbaarheidsstudies en kosten-batenanalyses
leveren van projectmanagement of projectondersteuning
verzorgen van zogenaamde 'project start ups' en projectevaluaties.

Om aan de vraag naar deze diensten op adequate wijze te kunnen voldoen,
werd dit probleemgebied geanaIyseerd en werden er door ons diverse
advies- en managementtools ontwikkeld. Vaak werden hierbij stagiaires en
wetenschappelijk medewerkers afkomstig van universiteiten en hogescho-
len betrokken. Maar er werden ook in opdracht van en in samenwerking
met ondememingen nieuwe methodieken en tools ontwikkeld.



VI Verantwoording

Zij werden ontwikkeld op basis van de analyse van empirische ervaringen
en de relevante wetenschappelijke en andere literatuur. Daarbij werden
ook meer algemene of voor andere terreinen ontwikkelde methoden en
techniek toegesneden naar de IT-omgeving, bijvoorbeeld IT-projectma-
nagement, financieel management van automatisering, IT performance
managemen t.
Resultaten van ontwikkelde adviesproducten werden ter beoordeling en
lering voorgelegd aan collega-adviseurs tijdens vakontwikkelings-bijeen-
komsten.

Wij hebben in de tijd die we beiden bij Twijnstra Gudde Management
Consultants werkten een substantiele bijdrage geleverd aan het begeleiden
van onderzoeken, het ontwikkelen van aanpakken, methoden en technie-
ken en het in de praktijk toepassen en toetsen daarvan.
Een concreet voorbeeld van het ontwikkelen van iets nieuws op de boven-
staande omschreven werkwijze is de door ons ontwikkelde automatiserings-
kosten en -opbrengstenchecklist. Uit de literatuur, uit vragen van opdracht-
gevers en op seminars bleek dat er behoefte was aan een dergelijke check-
list. Wij hebben toen op basis van een uitgebreide literatuurstudie een
checklist opgesteld. Deze checklist hebben wij vervolgens ter toetsing en
aanvulling voorgelegd aan en besproken met 25 collega's. Daarna hebben
wij een soortgelijke exercitie gedaan met IT-managers van Shell, AKZO,
Unilever, DAF, Borsumey Wehry, PTT, Avera en ING. Tenslotte hebben wij
de checklist gehanteerd in diverse opdrachten en wordt hij nog steeds
gehanteerd. Op deze wijze zijn door ons verschillende elementen van onze
aanpak tot stand gebracht.

De door ons ontwikkelde zaken hadden meestal be trekking op een beperkt
en afgebakend deel van het totale proces van het selecteren, realiseren en
evalueren van een investering in IT. Met de jaren graeide echter het
bewustzijn dat al deze elementen binnen een ruimer concept, gebaseerd op
een totaalvisie, moesten worden geplaatst. Dit komt omdat we op basis van
onze ervaringen steeds meer gingen beseffen dat er binnen de totale
levensloop van een IT-investering verschillende factoren bepalend zijn voor
het welslagen van de investeringen en dat deze factoren onderlinge samen-
hang vertonen.
De hoogte van de onderhoudskosten is bijvoorbeeld afhankelijk van de
kwaliteit van systeemontwikkeling en door achteraf investeringen te evalu-
eren, neemt de vrijblijvendheid van het begroten af.

Er moest ons inziens een integrale visie over de totale levenscyclus van een
investering worden ontwikkeld.



VerantwoQTding VII

Afbakening

Teneinde te komen tot de beoogde meer integrale visie hebben wij aller-
eerst het beschouwingsgebied nader afgebakend tot:

grotere investeringen in informatie-technologie: minimale omvang f 2
miljoen
gepleegd in een bedrijfsmatige op financieel rendement gerichte
omgeving
bezien over de totale levenscyclus van het eerste idee of plan, via ach-
tereenvolgende beslissingen naar een al dan niet projectmatige reali-
satie tot en met de evaluatie.

Met be trekking tot deze investeringen wilden we de volgende vragen beant-
woorden:

welke factoren zijn bepalend voor het slagen of falen van dergelijke
investeringen
hoe worden deze factoren zoveel mogelijk hanteerbaar gemaakt en
wordt de kans op een geslaagde IT-investering zo groot mogelijk.

Methode van onderzoek

Voor de beantwoording van deze vragen hebben wij een uitgebreide litera-
tuurstudie uitgevoerd. Daarnaast hebben wij in mime mate gebruik
gemaakt van de kennis en ervaring van collega's binnen Twijnstra Gudde
en KPMG.

Uit de literatuurstudie bleek dat de relevante literatuur meestal slechts
betrekking had op een dee Ivan ons beschouwingsgebied. Anderzijds was
deze studie zeer nuttig voor de methodische uitwerking van onze aanpak.
Voor een weergave van de geraadpleegde literatuur verwijzen wij naar de
literatuurlijst.

Naast de nodige wetenschappelijke literatuur is ook uitgebreid kennis
genomen van andere literatuur. Dit om een zo goed mogelijke aansluiting
met de praktijk te realiseren.

Daarnaast hebben wij gesprekken gevoerd met managers van 10 grote
bedrijven waarbij wij hebben onderzocht hoe het selecteren van projecten,
het begroten, het beheersen en het evalueren bij hun in de praktijk verliep.
De discussies die we hadden tijdens deze gesprekken hebben ons verder
geholpen bij het vormgeven en verder invullen van onze aanpak.



VIII Verantwoording

Hoofdvragen bij door ons afgenomen interviews.
Begroten
1. Worden bij uw organisatie kosten en opbrengsten van automatise-

ringsprojecten begroot?
2. Zo ja, hoe gebeurt dat dan? (Te denken valt hierbij aan procedures,

werkwijzen, technieken, methoden en besluitvorrning.)
Zo nee, waarom gebeurt dat dan niet?

3. Welke problem en ondervindt u in de praktijk, bij het begroten van kos-
ten en opbrengsten van automatiseringsprojecten?

4. Aan welke eisen moet een methode voor het begroten van kosten en
opbrengsten van automatiseringsprojecten volgens u voldoen?

5. Hoe staat u tegenover het gebruik van een kostenchecklist bij het
begroten van kosten?

Beheersen
6. Wordt bij uw organisatie op een of andere manier aan beheersing van

kosten en opbrengsten van automatiseringsprojecten gedaan?
7. Zo ja, hoe gebeurt dat dan? (Te denken valt hierbij aan procedures,

werkwijzen, technieken, methoden en besluitvorming.)
Zo nee, waarom gebeurt dat dan niet?

8. Aan wat voor eisen moet een methode voor geldbeheersing van auto-
matiseringsprojecten volgens u voldoen?

9. Hoe staat u tegenover het gebruik van een opbrengstenchecklist bij
het begroten van uw opbrengsten?

Verder hebben we enige tijd gezocht naar de beste manier om onze eigen
praktijkervaring en die van enkele van onze collega's te analyseren.
Uiteindelijk hebben wij in 1991 een structuur gekozen om deze praktijker-
varingen vast te leggen. Wij hebben een database gemaakt waarin de vol-
gende zaken zijn opgenomen:

een lijst van 112, om reden van vertrouwelijkheid met een code aan-
geduide automatiseringsprojecten. Het betreft IT-projecten c.q. -inves-
teringen (ze werden niet aIle projectmatig gerealiseerd) die werden
uitgevoerd in de Nederlandse financiele sector, productie- en handels-
bedrijven. Bij elk van deze projecten was tenminste een van ons betrok-
ken aIs consultant, projectmanager, projectadviseur of auditor. Deze
betrokkenheid had plaats in de periode 1985-1995
per project een korte definierende beschrijving met daarin informatie
over totstandkoming, soort project, projectdoel, projectresultaat,
be lang, omvang, aanpak, projectorganisatie, en besluitvorming over de
investering
daarnaast is er per project in een korte typerende beschrijving weerge-
geven welke factoren per project (maximaal 7 stuks) naar onze waar-
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dering het meest cruciaal waren voor het slagen of falen. Teneinde dit
oordeel zo veel mogelijk te objectiveren hebben wij dit, waar mogelijk,
getoetst aan het oordeel van betrokken collega's en functionarissen
van de betreffende organisatie. Dit met het doel onze waardering
zoveel mogelijk te objectiveren.

Projectnaam/' code: .

Projeciomvang (uren en kosten):

Organisatie: .

Sector: .

ProjectformuIier

SOOrL project: .

1. Waarom is dit project voorgesteld (projectdoel en belang)?

2. Wat moest er kJaar zijn als het klaar was (projectresultaat)?

3. Wat waren vooraf de belangrijkste externe condities (randvoorwaarden)?

4. Hoe is het project aangepakt (afbakening, activiteiten, fasering, beheersing)?

5. Hoe verliep de besluitvonning (beslispunten, procedure. proces. beslissers)?

6. Wat zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren geweest (maximaal zeven)?

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Opmerkingen: .

Vervolgens hebben wij getracht deze te ordenen tot een eenduidige lijst.
Het resultaat daarvan is weergegeven in paragraaf 0.4. Dit resultaat komt
overigens niet overeen met de verwachtingen die wij hadden voordat wij
onze analyse uitvoerden.
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Opbouw van de database

De 112 projecten die wij in ons onderzoek hebben betrokken vonden in
diverse branches plaats. Hieronder is de verdeling van de onderzochte pro-
jecten per branche weergegeven.

Verzekeringswezen

Bankwezen

Sociale zekerheid

Industrie

Zakelijke dienstverlening

Lease-maatschappijen

Pensioenfondsen

23

18

16

13

13

Il

9

9Handel & Industrie

De verdeling van de projecten over de branches geeft ook een redelijke
weerspiegeling van de ervaring van de auteurs in de verschillende sectoren.
De nadruk ligt op de sectoren waar het gebruik van IT veelal nogal hoog
Iigt.

Als wordt gekeken naar de omvang van de bedrijven (in aantallen mede-
werkers in full time equivalents (ITE's) dan blijkt dat de projecten vooral
ondernomen zijn binnen grotere organisaties. De verdeling van projecten
naar grootte van de organisaties is hieronder weergegeven.

AantaI FTE's AantaI projecten

5

20

12
22

64

< 100

100 - 500

500 - 1.000

1.000 - 5.000

5.000 >

Meer dan de helft van de onderzochte projecten is ondernomen door hele
grote organisaties met meer dan 5.000 medewerkers. Dat lijkt logisch door-
dat de onderzochte projecten nogal omvangrijk waren; veelal te omvangrijk
en kostbaar voor kleinere ondernemingen. Hierna voIgt tenslotte een ver-
deling van de onderzochte projecten naar omvang.
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Omvang budget

2 - 5 miljoen

5 - 10 miljoen

!O - 15 miljoen

15 - 20 miljoen

20> miljoen

Aantal projecten

49
21

15

16

11

Hypothesen

Wij hadden op basis van ons 'empirisch gevoel' de volgende hypothesen
opgesteld.
a. Een IT-investering is steeds weer een uniek gegeven, waarbij diverse

situationele factoren medebepalend zullen zijn voor het slagen en
falen, maar desondanks zullen in ieder project steeds een beperkt aan-
tal dezelfde factoren van bepalend belang zijn.

b. Er is een significant verband tussen het soort of type IT-investering of
project en de belangrijkste slaag- of faalfactoren.

c. Bij ieder IT-project is besluitvorming een van de cruciale slaag- of faal-
factoren. In de besluitvorming komen aile essentiele aspecten naar
voren.

Ter toelichting het volgende.
ad a. Onze eerste hypothese betreft het idee dat een beperkt aantal kern-

factoren de sleutel tot het slagen van ieder IT-project zou kunnen
bieden. Op basis van onze analyse konden wij niet anders dan con-
cluderen dat dit niet het geval is. Er bleek een grote varieteit van
relevante samenhangende aspecten en factoren.

ad b. Onze tweede hypothese was dat er een significant verband was tus-
sen de essentiele slaag- of faalfactoren van een IT-project of -inves-
tering en de aard of het type project of investering. Daarbij gingen
wij uit van de volgende typologie:
- product-automatisering
- logistieke automatisering
- software-ontwikkeling
- software-koop (pakketbenadering)
- data communicatie-automatisering
- kantoorautomatisering.
De verwachte samenhang tussen projecttype en soort slaag- of faal-
factor konden wij echter niet vaststellen. Meerdere slaag- en faalfa-
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toren kwamen bij de diverse soorten projecten voor en een specifiek
patroon per projectsoort konden wij niet ontdekken.

ad c. Uit onze ervaring is gebleken dat de besluitvonning inderdaad
essentieeI is voor het welslagen van een automatiseringsproject. In
de besluitvonning zouden aIle relevante aspecten voor slagen en
faIen aan de orde moeten komen, maar in de praktijk blijkt dit niet
aItijd het geval.

Voorts hebben wij geen significante verschillen in slaag- en faaIfactoren
kunnen ontdekken tussen de verschillende branches. Tevens komen de in
ons onderzoek genoemde slaag- en faaIfactoren voor in organisaties van
verschillende omvang. Ook hier hebben wij geen significante verschillen
kunnen ontdekken. Wei zijn wij op basis van onze praktijkervaring van
mening dat naannate een project groter wordt en de complexiteit toe-
neemt, de beheersbaarheid afneemt en de financiele consequenties daar-
van meer dan evenredig stijgen:

vaak zijn de gevolgen van een bepaaIde faalfactor sterker naannate de
omvang toeneemt; bijvoorbeeld politieke belangen
vaak treden er dan meerdere faaIfactoren tegelijkertijd op en verster-
ken ze eIkaar; bijvoorbeeId door verlies aan overzicht en versprei-
ding/versnippering van aandacht.

Met betrekking tot de betrouwbaarheid en validiteit van deze analyse moe-
ten tenminste de volgende kanttekeningen worden gemaakt.

Deze steekproef van IT-investeringen en -projecten is wei relatief
omvangrijk, maar waarschijnlijk niet representatief voor aIle grote IT-
investeringen en -projecten in Nederland. Het waren namelijk aIleen
projecten waarbij extemen direct of indirect betrokken waren. Deze
werden in meer dan de helft van de gevaIlen niet, of niet aIleen om
capacitaire redenen ingeschakeld. Dat wil zeggen dat men het bij meer
dan de helft van de project-exteme kwaliteiten, in welke hoedanigheid
dan ook, noodzakeIijk achtte.
Vaak was er dan ook sprake van concrete bezorgdheid over de terecht-
heid van de investering, de aanpak, de haalbaarheid van de reaIisatie
en/ of de rentabiliteit. In een aantal gevallen betrof het zelfs de evaIu-
atie van een reeds stopgezet project.
Voorts dient te worden benadrukt dat ieder project een uniek gegeven
is met specifieke eIementen en omstandigheden van een zeer divers
karakter. Omdat er voorts dikwijls onderlinge afhankeIijkheden tussen
deze eIementen en omstandigheden bleken te bestaan, is het geen
sinecure om de belangrijkste factoren te anaIyseren en te selecteren.
Er is hierbij sprake van een subjectief oordeel van betrokkenen. De
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faalfactoren zijn immers kwalitatief vastgelegd.
Bij de analyse golden en gelden grote beperkingen vooral vanwege het
zeer vertrouwelijke karakter van de informatie en de beroepscode van
exteme adviseurs.

Ondanks deze beperkingen zijn wij ervan overtuigd dat deze factorenana-
lyse toch waardevolle aanwijzingen heeft opgeleverd waar wij vanuit zijn
gegaan. Wij zijn bij de evaluaties van de investeringen die wij in onze eigen
management- en adviespraktijk na 1995 zijn tegengekomen, niet tot wijzi-
gingen of aanvullingen in de lijst van belangrijkste faalfactoren gekomen.

De door ons uitgevoerde onderzoeken en opdrachten zijn naast de uitge-
breide literatuurstudie in belangrijke mate richtinggevend geweest voor de
beantwoording van de vragen die wij ons gesteld hadden.

Tenslotte hebben wij de plausibiliteit van een aantal essentiele punten uit
ons betoog en van onze bevindingen getoetst in een sessie met ervaren
managers en wetenschappers waarbij gebruik is gemaakt van professionele
begeleiding en groupware ondersteuning. Dit wordt nader beschreven in
hoofdstuk 9.

Ontwikkeling aanpak

Bij de ontwikkeling van de door ons voorgestelde aanpak zijn wij als voIgt
te werk gegaan.

Wij zijn gestart met een analyse van grotere IT-investeringen en het
begroten, beheersen en evalueren in de praktijk. Daarbij hebben wij
zoals hiervoor reeds aangegeven naast gesprekken met managers ook
eigen kennis en ervaringen betrokken en getracht te bepalen wat de
belangrijkste faalfactoren in de praktijk zijn.
Vervolgens hebben wij, mede op basis van de resultaten hiervan en op
basis van literatuurstudie, bepaald op welke uitgangspunten of grond-
slagen een aanpak gebaseerd zou moeten worden die erop gericht is
onrendabele automatiseringsinvesteringen te voorkomen. Wij hebben
geconcludeerd dat er tien essentiele uitgangspunten of grondslagen
zijn, zoals verwoord in paragraaf9.2.
Daama hebben wij het verloop van een IT-investering in logische stap-
pen verdeeld en per stap aangegeven welke activiteiten van cruciaal
belang zijn, welke methoden en technieken of hulpmiddelen waarbij
kunnen worden toegepast en in welke samenhang en welke aan-
dachtspunten daarbij gelden. Daarbij is vooral de financieel-economi-
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sche invalshoek gehanteerd. Dit is beschreven in de volgende hoofd-
stukken:

grondslagen
projectselectie
projectmanagement
rendementsbepaling
rendementsbeheersing
rendementsevaluatie.

De hoofdlijnen van gevolgde methodologie en ontwikkelde aanpak

IT·levens-
cyclus

Theorie (Jiteratuur)
• IT
• Econcmtsch Be

bedri dig
• Ma t8c,

overige

• .h. lheidrro..delxoek
• _C<IQI3DOOWaarde.~Methoden

&
technieken L-~~ __ ~-=~~~ __-= __~~~~~ __~~

Op deze wijze is een aanpak ontstaan:
waarin voldoende aandacht is voor de cruciale rendementsbepalende
factoren
waarin verschillende methoden en technieken zijn toegepast, al dan
niet toegesneden op de typische IT-projecten
die hanteerbaar is voor IT-investeringen van diverse aard, met dien ver-
stande dat voor een concreet project uit de totaal-benadering de rele-
vante elementen geselecteerd en toegesneden moeten worden.



Deel I Rendement van automatisering:
de praktijk

1 Rendement van automatisering in de praktijk

1.1 InIeiding

Zo lang als er gemechaniseerd en geautomatiseerd wordt, is er al discussie
over het maatschappelijk en economisch nut daarvan. Vaak was er niet
aileen scepsis, maar ook verzet, vooral door de angst voor het verlies van
werkgelegenheid. Zo ontstond er een tumultueuze discussie in de Engelse
industriele samenleving toen, in het begin van de negentiende eeuw, woe-
dende textielarbeiders grote aantallen van een nieuw soort te programme-
ren weefmachines vernielden. En toen in Parijs aan het eind van de vorige
eeuw steeds meer auto's verschenen, lieten de naar schatting 50.000 Parijse
vijgenrapers door grote manifestaties duidelijk blijken dat zij zich ernstig
zorgen maakten over hun baan. In het begin van deze eeuw ontstond in
Rotterdam een havens taking omdat graanelevatoren werden ingeschakeld
voor het lossen van schepen, waarbij veel minder mankracht nodig was.

Ook in onze tijd leidt automatisering vaak tot discussie en nog steeds gaat
het daarbij om de werkgelegenheids- en productiviteitseffecten. De commis-
sie Rathenau voorspelde bijvoorbeeld nog in 1978 een verlies van 16.000
arbeidsplaatsen per jaar als gevolg van automatisering en de Raad van
Arbeid gaf in 1982 een aantal van 12.000 per jaar aan. Daarnaast zijn er ook
indicaties dat er door mechanisering en automatisering een groot aantal
banen werd gecreeerd. Het probleem is echter dat de effecten van auto-
matisering op macroniveau blijkbaar zo moeilijk te bepalen zijn. Daarbij
komt nog dat er grote verschillen zijn tussen sectoren en er weinig onder-
zoek op dit terrein uitgevoerd werd.

Een praktijkgerichte wetenschapper die deze materie diepgaand bestudeer-
de is Peter Drucker. In zijn boek 'depost-kapitalistische maatschappij' analyseert hij
het begrip productiviteit en de maatschappelijke betekenis daarvan.
De omvangrijke productiviteitstoename in de sectoren landbouw, industrie
en transport is zijns inziens niet veroorzaakt door eenvoudig meer kapitaal
of technologische middelen. De essentie van de productiviteitstoename is
volgens Drucker gelegen in het gestructureerd nadenken over de aanwen-
ding van kapitaal en technologie. De daaruit voortvloeiende kennis over

'Ihete are three ways to min yourself: gambung, women and technowgy.
(jambung is the fastest. Women are the most pfeasura6fe. <rechnowgyis the most certain.

ywrges Pompitfou
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wat Drucker 'slimmer werken'noemt is volgens hem de ware oorzaak van
productiviteitsverbetering.

In de meeste westerse landen hebben de drie genoemde sectoren, relatief
gesproken, aan belang ingeboet. De dienstverlenende sector is sterk
gegroeid en groeit nog steeds. De productiviteit van de werkers in deze sec-
tor, dienstverleners en kennis-werkers, is volgens Drucker nauwelijks
gegroeid, ondanks de ruime mate van toepassing van automatisering.
Informatietechnologie voldoet zijns inziens, althans op macro-economisch
niveau, dan ook niet aan de verwachtingen over verhoging van de produc-
tiviteit. Dezelfde conclusie kan ook op microniveau worden getrokken, vol-
gens veel managers en management consultants.

In een boek dat aangeeft onder welke condities investeringen in informa-
tietechnologie kunnen renderen, mag een analyse van de aard, de omvang
en oorzaken van dit onvoldoende renderen niet ontbreken. In dit hoofd-
stuk zullen we daarom achtereenvolgens ingaan op:

de omvang van investeringen in informatietechnologie
de rendementen van deze investeringen, en
de oorzaken van het dikwijls tegenvallende rendement.

Probleem daarbij is dat er veel minder harde, empirische basisgegevens
beschikbaar zijn, dan wenselijk. Maar we zijn ervan overtuigd dat het navol-
gende desalniettemin een meer dan indicatief beeld schetst.

1.2 IT-bestedingen

We leven in een informatie-economie, waarbij omvangrijke bedragen in
informatietechnologie (IT) geinvesteerd worden. Over de meer exacte
aard en omvang van deze bestedingen is weinig eenduidige informatie
voorhanden, niet op nationaal niveau en zeker niet op internationaal
niveau. Er is daarom discussie mogelijk over de hoogte van de bedragen die
hierna worden genoemd. Anderzijds wordt duidelijk dat de investeringen
in informatietechnologie in ons land van enorm belang zijn; niet aIleen
voor individuele bedrijven maar ook voor sectoren en bedrijfstakken en
zelfs op maatschappelijk niveau.

Het onderzoeksbureau Heliview meldde in zijn in november 1995 gepubli-
ceerde rapport 'IT Market Outlook 1994-1996' op basis van een enquete
onder circa 1.300 bedrijven en instellingen dat in 1996 de Nederlandse
bedrijven in totaal ongeveer f 14 miljard zullen uitgeven aan computers,
software en onderhoud.

The way to get fiigfier proauctivity is to train better managers
ana fiave fewer of them.

'WiIJ1un 'Wood:sUfe
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Nederlandse automatiseringsuitgaven in miljarden guldens prognose

1992 1993 1994 1995 1996

Totaal 12,42 13,01 13,54 13,58 14,02

Hardware 5,62 6,43 6,16 6,04 6,24

Software 1,45 1,37 2,02 2,03 2,30

Dienstverlening 4,35 4,28 4,18 4,27 4,23

Supplies 0,78 0,71 0,68 0,72 0,73

Overige 0,22 0,22 0,50 0,52 0,52

Bron: Heliuietu Marketingservice

Ditzelfde bureau voorspelde in 1995 dat de top van de zakelijke markt in
Nederland in 1995 ongeveer f 5,1 miljard aan exteme IT-kosten zou uitge-
yen. Dat is nagenoeg gelijk aan wat in 1994 werd besteed. Stijgende uitga-
yen voor IT waren te verwachten in de industrie, de groot- en tussenhandel
en bij financiele instellingen. De overheid, dienstverlening, transport,
bouw- en installatiebedrijven, horeca en detailhandel zouden hun IT-bud-
getten echter verminderen. Eind 1996 berekende dit bureau dat de zakelij-
ke automatiseringsuitgaven dat jaar waren gegroeid met f 600 miljoen ten
opzichte van 1995. Begin 1998 becijferde dit bureau dat het Nederlandse
bedrijfsleven in 1997 voor ruim f 16 miljard in IT investeerde.

Uit een in 1995 gehouden onderzoek van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) naar industriele innovatie in het bedrijfsleven blijkt dat het
Nederlands bedrijfsleven jaarlijks f 1,8 miljard in het automatiseren van
productieprocessen steekt. Het aantal bedrijven met een computergestuur-
de productie stijgtjaarlijks met een kleine 3%. Als de groei zich volgens ver-
wachting doorzet, zal eind 1996 een van de drie bedrijven gebruikmaken
van computers bij de productie, zo was de inschatting. Daaronder vallen
onder andere industriele robots, geautomatiseerde bewerkingsmachines en
verplaatsingsapparatuur.
De ontwikkeling van de automatisering van de productie is bij de meerder-
heid van de ondememers nog ver verwijderd van het niveau dat ze willen
bereiken. Het CBS concludeerde dan ook uit het onderzoek, dat er op dit
gebied nog een lang traject is afte leggen. In de periode 1993-1994 is onge-
veer 30% van de bedrijven bezig geweest met het ontwikkelen van techno-
logisch sterk verbeterde of geheel vemieuwde producten.
Begin 1996 voorspelde het CBS dat de Nederlandse bedrijven datjaar circa
f 18,6 miljard aan automatisering zullen besteden. Dat is inclusief de kos-
ten van eigen en ingehuurd automatiseringspersoneel van respectievelijk
f 6,5 miljard en f 1,2 miljard.

Ons (even ea! steeds meer uiorden. verrijkJ: door technische ftufpmiaae(en
uiaardoor wi) /QJ.nnendoen waartoe wi} in staat zijn .

Leonardo da 'lIinci
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Uit de door het CBS geproduceerde 'Automatiseringsstatistieken
Particuliere Sector 1995-1997' blijkt dat dit bedrag in 1997 zou groeien tot
f 19,7 miljard.

De Fenit, de Federatie van Nederlandse IT-bedrijven, concludeerde na een
eigen onderzoek in 1995 dat de computermarkt in 1995 een sterke toena-
me zou laten zien(zie Automatisering Gids, 12 januari 1996. In 1994 is er
volgens de Fenit voor f 15 miljard door bedrijven en particulieren aan
informatietechnologie besteed. Daarmee moet de Nederlandse IT-sector,
wat bestedingen betreft, aileen de auto- en voedingsindustrie en de woning-
bouw voor laten gaan. In het begin van 1996 constateerde deze branche-
vereniging, die aangeeft circa 90% van de Nederlandse
Automatiseerbedrijven te vertegenwoordigen, dat in 1995 in deze sector in
totaal voor f 16,2 miljard werd omgezet.

Ook de A utomatisering Gids analyseerde eind 1995 de omzet van de grootste
automatiseringsbedrijven in Nederland over dat jaar. Daarbij werd onder
meer de volgende conclusie getrokken: de dertig grootste automatiserings-
bedrijven behaalden in 1995 een omzet van naar schatting f 14,6 miljard.
Dit betekent een stijging van circa 13,5% ten opzichte van 1994.

Daar waar in deze beschouwingsperiode de bestedingen aan hardware en
in het bijzonder aan mainframes terug liepen, stegen de bestedingen aan
computernetwerken. De externe bestedingen aan computernetwerken in
Nederland zullen in 1995 en 1996 met circa 7% per jaar toenemen. De
groei is daarmee ongeveer gelijk aan de toename van de netwerkuitgaven
in 1994. In 1995 zal voor f 3,7 miljard aan hardware, software en diensten
voor netwerken worden neergeteld en volgend jaar voor bijna f 4 miljard,
zo voorspelde het onderzoeksbureau MRC in 1995. De cijfers van MRC
Information Technology waren gebaseerd op een onderzoek onder 1500
bedrijven in dertien branches en neergelegd in het rapport
'Computernetworking 1994/95'.
In 1994 is voor f 3,47 miljard aan netwerken gekocht, een groei van 7,3%
in vergelijking met 1993. In 1995 gaan de uitgaven iets minder sterk
omhoog (met 6,7%) tot f 3,71 miljard. In 1996 trekt de groei weer iets aan
tot 6,9% waardoor de netwerkbestedingen in datjaar op f 3,96 miljard zul-
len uitkomen, aldus MRG
De Telecom Groep van adviesbureau Moret Ernst & Young berekende eind
1995 dat de omzet in de telematicasector in 2002 even groot zal zijn als die
van de bouwnijverheid. Deze voorspelling is gebaseerd op indexcijfers van
de Vifka, die wijzen op eenjaarlijkse omzetgroei van 10% in de telematica-
branche.

:J£etis pas tuanneer zij lout werKJ-ndat machines je etaan hetinneren hoe mach.tig ze zijn.
CEiveJames
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Een ander perspectief om de IT-bestedingen te bezien betreft de kosten die
worden gemaakt voor IT-dienstverlening. Marktonderzoeksbureau IDC conclu-
deerde eind 1995 dat in Nederland datjaar circa f 4,5 miljard uitgegeven
zou worden aan professionele IT-dienstverlening. In 1994 was dat nog f 4,3
miljard. Voor 1996 rekent IDC op een besteding van f 4,5 miljard. Met dat
bedrag zal Nederland nagenoeg terug zijn op het niveau van 1992 toen er
voor f 4,6 miljard aan dergelijke dienstverlening werd uitgegeven. IDC
berekende dat de totale omvang van de IT-markt in 1995 op ruim f 16 mil-
jard is uitgekomen.
Ook de omvang van de arbeidsmarkt voor automatiseerders geeft een indi-
catief beeld van de IT-investeringen. Cijfermateriaal hierover is ook moei-
lijk te verkrijgen. Het CBS teI.de injuli 199585.700 fulltime banen, 6.900
meer dan in 1993. Maar de Dienstenbond FNV ging voor 1995 uit van 10.000
tot 17.000 full time banen. Het onderzoeksbureau AME rapporteerde in
1995 de conclusies van een onderzoek onder ca 200 IT-bedrijven. Daaruit
bleek dat de werkgelegenheid in 1995 in de Nederlandse IT-branche geste-
gen is ten opzichte van 1994. Het personeelsbestand van de vijftig grootste
IT-bedrijven groeide in 1995 met 7% tot circa 52.000 medewerkers.

Een andere beroepsgroep die zich met IT bemoeit, is die van de organisa-
tie-adviseurs. Uit een onderzoek van IDC-Benelux bleek medio 1995 dat de
grootste zes aanbieders in dat jaar een omzet van IT-advies van circa f 80
miljoen haalden, ofwel ±30% van die markt. Zij behaalden in 1994 een
gezamenlijke omzet van ongeveer f 150 miljoen aan IT-adviezen en -uit-
voering. Tot zover een beeld van de Nederlandse IT-bestedingen.

Uit een statistisch rapport van de European Information Technology
Observatory blijkt dat Nederland wat betreft uitgaven aan informatie- en
communicatie-technology relatief hoog scoort. Ook de groeiverwachting
van de ICT-markt is relatief fors.

Computers eie je ooeral, maar niet in de produk!iviteitsstatistiek..en.
!l(p6ert Sofow
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Deel!: De praktijk

Bron: European Information Technology Observatory (EITO)

De vraag is welk rendement de hiervoor genoemde investeringen hebben.
Ondanks het feit dat ze niet of nauwelijks exact aan te duiden zijn, is de
orde van grootte wei duidelijk. En omdat er in ons land al enkele decennia
indrukwekkende bedragen in automatisering werden besteed, zouden
daardoor nog indrukwekkender rendernenten behaald moeten worden.
Deze zijn echter niet goed zichtbaar en er is dan ook in het algemeen veel
scepsis over deze rendementen.

1.3 Rendement van IT-bestedingen

We investeren al tientallenjaren in automatisering. De uitgaven stijgen nog
steeds en de ervaringen met IT-investeringen nemen toe. Maar kostenover-
schrijdingen zijn nog steeds aan de orde van de dag. De kostenstijgingen
zijn duidelijk zichtbaar. Dit in tegenstelling tot de (beoogde) opbrengsten,
die zijn vaak onzichtbaar. Men vraagt zich dan ook af of er terecht jaarlijks
zoveel miljarden guldens in IT geinvesteerd moe ten worden. Worden de
geinvesteerde bedragen terugverdiend? Zijn de opbrengsten hoger dan de
kosten? Zijn er iiberhaupt weI opbrengsten? Dit rendementsvraagstuk staat
al enkele jaren sterk in de belangstelling, vooral bij managers en automati-
seerders, maar ook bij wetenschappers. Zowel in de praktijk, als in de lite-
ratuur overheerst een negatiefbeeld: IT-investeringen renderen in het alge-
meen onvoldoende. Dit beeld valt niet aIleen in ons land waar te nemen,
maar ook in de Verenigde Staten.

'.Manyorganizations 6efieve that information tecfuwfogy lias eJfectivefg jossifizerf t/iem.
9tfc2(jnsey Quarterfg
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Zo bleek in 1988 uit een onderzoek naar probleern- en succesfactoren door
Riesewijk en Warmerdam dat iets meer dan de helft van de onderzochte auto-
matiseringsprojecten tegenvaIlende resultaten opleverde.

Uit een in 1992 door Heliview gehouden onderzoek werd duidelijk dat 71%
van de Nederlandse bedrijven door investeringen in automatisering abso-
luut geen, dan weI 'een zeer gering effect' heeft geboekt op de behaalde
omzet. Soortgelijk beeld doet zich voor in de beoordeling van het effect van
automatisering op de winst voor belasting en afschrijving: 71% van de
Nederlandse bedrijven kende aan automatisering geen dan weI zeer gerin-
ge invloed op de winst toe. Van alle bedrijven was 84% van mening dat het
grootste rendement van automatisering wordt bereikt bij administratieve
en secretariele functies. Dit geldt vooral voor de sectoren onderwijs, over-
heid en gezondheidszorg.
Als tweede werd de productie/ontwerp-afdeling genoemd. Uiteraard gold
dit voornamelijk voor de industrie en de zakelijke dienstverlening. De han-
del zag vooral rendementsverhoging op de inkoopafdeling. Naarmate een
bedrijf groter in omvang is, werd er een groter rendement van automatise-
ring op aIle afdelingen onderkend, vooral op de productie/ontwerpafde-
ling. Desondanks werd vastgesteld dat het waargenomen rendement voor-
alsnog beperkt bleef tot een uiterst gering aantal afdelingen. Rendements-
verhoging via autornatisering anders dan door kantoorautomatisering werd
als zodanig niet onderkend.

In 1993 bleek uit de resultaten van twee, los van elkaar uitgevoerde onder-
zoeken, dat het beheersen van IT-kosten en het verhogen van het rende-
ment van IT-investeringen toen de grootste zorgen waren van voor auto-
matisering verantwoordelijke managers (Management van Computercentra
van R Paans en M. Gianotten en Information Economics Survey Results van DCE
Nederland). Deze zorg werd veroorzaakt door de waarneming dat zowel kos-
tenbeheersing als het optimaliseren van baten falen bij de meerderheid van
de automatiseringsprojecten.
Een omvangrijke enquete onder circa 450 bedrijfsmanagers in 1994, die
werd uitgevoerd door Twijnstra Gudde in samenwerking met het blad
Management Team, leidde tot de samenvattende conclusie dat de manager
in het algemeen ontevreden is over zijn IT-organisatie, over zijn leveran-
ciers maar bovenal over het rendement dat IT-investeringen opleveren.

In ons land geven automatiseringsprojecten binnen de verschillende over-
heden ook regelmatig aanleiding voor kritische beschouwingen. De
Algemene Rekenkamer wees herhaaldelijk op onvoldoende renderende inves-
teringen op dat terre in.

'De nieuuie methode van fcapitaa{vernietiging is net /(ppen van computers.
ZfuJo su
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Onder de titel 'Voorbarige aanschaffing van een boekhoudmachine' wees
deze instelling reeds in de vijftiger jaren voor de eerste keer op een IT-aan-
gelegenheid. Het betrof een boekhoudmachine ten behoeve van de voor-
raadadministratie van een depot van het toenmalige Departement van
Oorlog, die echter niet werd gebruikt. Bekende gevallen in meer recente
tijden zijn onder meer het ABP-VUT systeem, het project Gemeentelijke
Basis administratie Persoonsgegevens, de vemieuwing van de begrotings-
administratiesystemen van dertien departementen, Compas het omvangrij-
ke automatiseringsproject van justitie en de Studiefinanciering.

De Amerikaanse hoogleraar Strassmann onderzocht de effecten van IT-
investeringen bij een kleine 300 industrieleondernemingen. Zijn conc1usie
was dat er geen aantoonbaar positief verband bestaat tussen de automatise-
ringsuitgaven van deze bedrijven en hun winstgevendheid. Het bleek zelfs
dat bedrijven die meer dan gemiddeld investeerden in IT, een in het alge-
meen minder goed rendement op hun investeringen behaalden. Bedrijven
die uitstekende financiele resultaten behaalden, bleken per werknemer
minder dan gemiddeld te investeren in automatisering.

Ook in de dienstensector, waar veel kantoorwerk wordt verricht, zijn de
meeste evaluaties weinig positief. Studies van Franke over de Amerikaanse
financiele sector indiceren dat de IT-investeringen in deze sector weinig
productiviteitsverbetering opleverden. Hackett constateert dat de totale pro-
ductiviteit in de Amerikaanse dienstensector in de periode 1977-1987
slechts enkele procenten is gestegen. Dit ondanks ruime investeringen in
informatietechnologie. Ook Thurow kwam tot een vergelijkbare conc1usie:
in de periode 1982-1992 steeg de productiviteit van de gemiddelde 'blue
collar worker' met 2,8%; de gemiddelde 'white collar worker' kwam in deze
periode niet verder dan een daling van 0,9%.

Drucker stelt dat, wat in de landbouw en industrie goed blijkt te werken,
namelijk substitutie van arbeid door kapitaal en introductie van nieuwe
technologie voor een hogere productiviteit, in de dienstverlening vaak
geen effect heeft. Zelfs niet in de zogenaamde 'back office', het gebied in
de kantoorprocessen dat zich zo uitstekend leent voor automatisering.
Roach stelde vast dat de verhouding tussen de gemiddelde aantallen mede-
werkers frontoffice en back office over de periode 1984-1992 nauwelijks
verbeterde. Dit beeld 1ijktte worden bevestigd door andere productiviteitsstatis-
tieken. De OESO wijdde een zeer uitgebreid rapport aan de zogenaamde
'computerparadox'. Juist in sectoren, waar veel in IT wordt geinvesteerd en die
derhalve over een hoge automatiseringsgraad beschikken, zoals zakelijke dienst-
verlening en de financiele sector, vallen de productiviteitscijfers tegen.

'De computer is een doue butler die a[tijrf 6efeejrf [;[ijjt, ook a! stel je de domste vragen.
Soms Met Iiij uiat je vraagt, maar meestal fzeejt ie 't: niet gefworrf.

!MarijK:f- J{6wefer
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Over deze conclusies van macro-economische onderzoeken is veel discussie
ontstaan. Wetenschappers als Panko en Baily & Chakrabarti hebben echter
commentaar geuit op de toegepaste onderzoeksmethoden en zochten
andere verklaringen. Een daarvan was dat de overgang naar een nieuwe
technologie in de kantoorautomatisering in het algemeen niet aIleen erg
duur is, maar ook moeilijk. Het kan dus leiden tot een rendements- en pro-
ductiviteitsverlies dat verschillende jaren duurt. Pas daarna worden winsten
geboekt.
Ook volgens David, economisch historicus van Stanford University, is het
zinloos om een sterk en direct verband te verwachten tussen de komst van
informatietechnologie en stijging van productiviteit. Hij verklaart dit als
voIgt: "allereerst moet de bestaande bedrijfsstructuur op de helling, wat
meestal een moeilijk proces blijkt omdat zo'n structuur hecht is en aIle
onderdelen ervan in elkaar passen. Daarna komt er een co-evolutie van de
technische en de organisatorische structuur die vooral in het begin veel
experimenteren en leren vereist". In die langdurige fase worden volgens
David oude en nieuwe systemen en werkwijzen vaak naast elkaar gebruikt,
hetgeen leidt tot hogere kosten en nog niet de gewenste productiviteitsver-
betering oplevert. Pas als de 're-engineering' voltooid is, stijgt de producti-
viteit substantieel.

Maar dat gaat niet zo maar: veelsoortige menselijke weerstanden werk(t)en
belemmerend en vertragend. Zowel uitvoerend als leidinggevend perso-
neel hecht zijns inziens vaak aan bestaande structuren en werkwijzen. David
verwacht dus dat de productiviteitsgroei er wei komt, maar dat dit meer tijd
kost omdat de informatietechnologische revolutie pas echt effect sorteert
nadat de organisatorische revolutie, die daarmee gepaard dient te gaan,
voltooid is. David maakt een interessante historische vergelijking met de
introductie van de electriciteit eind vorige eeuw en de wijze waarop het
bedrijfsleven die nieuwe technologie absorbeerde. Dat proces kostte circa
40 jaar en leidde pas in de jaren twintig van deze eeuw tot explosieve pro-
ductiviteitsgroei.

Een spraakmakend onderzoek was het omvangrijke onderzoek bij 380
grote Arnerikaanse ondernemingen door Brynjolfsson en Hilt van de Sloan
School of Management van het Massachussets Institute of Technologie
(MIT). Zij beweerden (volledig in tegenstelling tot andere onderzoeken) te
hebben aangetoond dat automatisering de meest aantrekkelijke investe-
ringsmogelijkheid is.
De behaalde rendementen zouden tussen de 25% en de 70% liggen. Voor
de IT-investeringen in de industrie zou het percentage 54% bedragen en
voor de dienstverlenende sector zelfs 64%.

He fie6 de pest aati informatie,je !(unt je eigen oooroordelett niet meeruertrouuien.
Jan'BfoK/w
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Deze onderzoekers hebben zich daarbij gebaseerd op cijfermateriaal uit de
jaren 1987 tot en met 1991 van 380 grote Amerikaanse ondernemingen. Zij
verklaren de tegenstrijdigheid van de uitkomsten van hun onderzoek met
eerder gedane onderzoeken (onder andere ook door het MIT) als voIgt:
het verzilveren van de opbrengsten van automatisering kost tijd.

In eerdere onderzoeken waren deze opbrengsten nog niet gerealiseerd en
dus nog niet waarneembaar. Dit zou een verklaring kunnen zijn. De beperk-
te reikwijdte van het onderzoek is echter een meer aannemelijke verkla-
ring. Het onderzoek omvatte de investeringen in centrale computerfacili-
teiten en infrastructuur. Personeelskosten en kosten van gedistribueerde
systemen, telecom en PC's zijn buiten beschouwing gelaten. Het grootste
percentage van de totale investeringskosten zijn echter personeelskosten.
Volgens Strassman bedragen de personeelskosten soms zelfs 90% van de
totale investeringskosten. Hij achtte de studie dan ook fundamenteel
onjuist. Verder zijn de kosten van decentrale systemen niet meegenomen.
Deze kosten zijn ook moeilijk te achterhalen maar ze zijn de laatste jaren
sterk toegenomen en zeer substantieel. Ook de buiten beschouwing gela-
ten PC-kosten zijn erg hoog en vaak onderschat.

De befaamde hoogleraar Griliches heeft een andere visie op de vraag in
welke mate enkele decennia van mega-investeringen in informatietechno-
logie tot productiviteitsgroei hebben geleid (Griliches, 1988 en Siegel en
Griliches, 1991). Hij is van mening dat de effecten van deze investeringen
niet goed gemeten kunnen worden omdat er geen passende meetinstru-
men ten bestaan. Hij stelt vast dat de thans gebruikte macro-economische
methoden voor de berekening van productiviteitsgroei ontwikkeld werden
in de jaren dertig, toen de economische structuur veel eenvoudiger was en
er nog slechts een beperkte dienstverlenende sector bestond. Hij wijst erop
dat het grootste deel van de IT-investeringen plaatsvindt in de dienstverle-
nende sector, waar productiviteit moeilijk of niet meetbaar is.

Brynjolfsson (1993) vatte de resultaten van de belangrijkste recente studies
naar het verband tussen IT en productiviteit samen in een tweetal schema's.

Het eerste heeft betrekking op de dienstverlenende sector. Het tweede op
de industrie (zie volgende pagina).

Ook Quinn, de hoogleraar van het MIT, die leiding gaf aan een studie door
de Amerikaanse Nationaal Research Council naar de computer-paradox,
deelt dit stand punt. Hij gaat er vanuit dat de productiviteit meer stijgt dan
uit de officiele cijfers blijkt.

'Ihe risk; of not rea{izing tfie 6enefits from romputerizatWn are a{ways greater
then the risk; of qceeaing the cost.

StrasSTlUlnn
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Studies naar IT in de Dienstverlening

Study Data Source

Cron and Sobol 138 medical supply

wholesalers

Strassma n n

Roach

Harris and Katz

Noyelle

Alpar and Kim

Parsons et al.

Brynjolfsson

and Hitt

Studies naar IT in de Industrie

Computenoorld survey

of 38 companies

Principally BLS; BEA

LOMA insurance data

for 40 companies

US and French industry

Federal Reserve Data

Internal operating data

from two large banks

IDG; Compustat; BEA

Findings

Bimodal distribution among high IT

investors: either very good or very bad

returns

No correlation between various IT ratios

and performance measures

Vast increase in IT capital per information

worker while measured output decreased

Weak positive relationship between IT

and various performance ratios

Severe measurement problems in services

Performance estimates sensitive to

methodology

IT coefficient in translog production

function small and often negative

Return on IT investments is over 60%

per year in services

11

Loveman

Study

Weill

Morrison and

Berndt

Barua et aI.

Siegel and

Griliches

Brynjolfsson

and Hitt

Data Source

PIMS/MPIT

Interviews and surveys

BEA

PIMS/MPIT

Multiple government

sources

IDG; Compustat; BEA

Findings

IT investments add nothing to

output

Contextual variables affect IT

performance

IT marginal benefit is just 80 cents per

dollar invested

IT improved intermediate outputs,

if not necessarily final output

IT-using industries tend to be more

productive; government data is

unreliable

Return on investments in IT capital is

over 50% per year in manufacturing

Wellicht verklaart dat de redelijke tevredenheid die bleek uit een onder-
zoek door Nolan Norton & Co onder de bedrijven die in 1991 op de Fortune
500-lijst stonden. Vastgesteld kon worden dat 65% van de ondervraagden

One machine can do tfie wort( of fifty ordinary men.
'}(p machine can do tfie wort( of one e7(JTaordinary man.

'Ei6e:rt :Hu66an{
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van mening was dat informatietechnologie heeft opgeleverd wat verwacht
werd; bijvoorbeeld toegenomen productiviteit en lagere kosten. Bijna 95%
yond het juiste gebruik van technologie de sleutel tot succes van de onder-
neming.
Recent onderzoek van Lubbe e.s. (Lubbe 1995) geeft aan dat er positieve
samenhang kan bestaan tussen het bedrijfsresultaat en de mate van auto-
matisering en dat meer winstgevende bedrijven relatief meer aan IT beste-
den dan minder winstgevende bedrijven.
Breukel (1996) toonde recentelijk aan dat een goede afstemming tussen de
bedrijfsstrategie, de organisatiestructuur en de informatie-technologie een
positieve invloed heeft op het benutten van de strategische mogelijkheden
van IT. Hij constateerde in hetzelfde onderzoek echter ook dat deze afstern-
ming meestal niet bewust nagestreefd en gecreeerd wordt.
Een onderzoek door Harvard Business School onder 250 bedrijven in de levens-
verzekeringsbranche in de Verenigde Staten leidde tot conclusies, die dit
beeld ten dele bevestigen. Uit dit onderzoek bleek dat investeringen in IT
vaak niet worden terugverdiend door besparing op personeelskosten. Slechts
een kwart van de bedrijven slaagde erin door IT-investeringen de personeels-
kosten substantieel terug te dringen. Ook bleek het effect van automatisering
op de winst per werknemer zeer sterk te verschillen. Deze verschillen zouden
vooral voortkomen uit de wijze waarop het personeelsbestand wordt geredu-
ceerd. Een herinrichting van werkzaamheden en processen op basis van een
helder strategische visie blijkt essentieel. Dit werkt echter aIleen als zorgvul-
dig wordt gewaakt over het evenwicht tussen de reducties in administratieve,
leidinggevende en 'professionele' (vakdeskundigen) functies. Reducties van
leidinggevende en administratieve functies blijken niet te werken, als niet
ook de vakspecialistische functies worden aangepakt.
Tenslotte willen we hier nog enkele resultaten noemen van een kwantitatief
onderzoek dat Andersen Consulting in 1991, samen met 65 Europese banken
uitvoerde naar IT-beleid en IT-uitgaven. In 1993 werd opnieuw een inven-
tarisatie uitgevoerd. Geconcludeerd werd onder meer dat die IT-kosten
aanzienlijk sneller stegen dan de overige operationele kosten, terwijl de
productiviteitsstijging als teleurstellend werd beoordeeld.

De voorgaande opsomming van IT-bestedingen en -rendementen is zeker
illustratief en indicatief, maar helaas niet veel meer. Wij concluderen dat
deze zaken niet echt meetbaar zijn op macroniveau en slechts met veel
moeite op organisatieniveau. Op projectniveau zijn bestedingen en rende-
menten veel beter te bepalen. Duidelijk is dat, ook op microniveau, de ren-
dementen van IT-investeringen vaak als teleurstellend beoordeeld worden.
Daarom is de vraag aan de orde welke oorzaken tot dit in het algemeen
magere rendement leiden.

Hoe intelliqenter de feu" des te meet een 6oet( met ajorismen hem zal beualien.
Cfiarf£s 'l(egisTTUlTlSet
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1.4 Oorzaken voor onvoldoende rendement

De voorgaande paragraaf kan als voigt worden samengevat: bet rendement
van IT-investeringen in automatisering valt meestal tegen. Deze conclusie
leidt tot tenminste de volgende vragen:

waardoor wordt dat veroorzaakt
waarom wordt er dan toch steeds meer in IT geinvesteerd?

In deze paragraaf zullen we proberen iets zinnigs te zeggen over de eerste
vraag. Dat is niet eenvoudig want het gaat hier om een veelzijdige, ingewikkel-
de materie. Immers: ieder automatiseringsproject dan wei iedere automatise-
ringsinvestering is per definitie uniek en dus slechts gebrekkig vergelijkbaar
met andere projecten en investeringen. Dat blijkt ook uit de literatuur over dit
onderwerp. Er is een veelheid aan publikaties maar de eenduidigheid is ver te
zoeken. Vaak gaat het om een of slechts enkele gevallen. Er zijn nauwelijks ana-
lysesvan grotere aantallen projecten dan wei investeringen beschikbaar.

In een in 1989 uitgevoerd onderzoek van Van der Stelt, Siskens en Heemstra
werd de mate van bet overschrijden van doorlooptijden en budgetten van
automatiseringsprojecten onderzocht en de oorzaken daarvan. Als mogelij-
ke oorzaken werden aangevoerd een gebrekkige projectplanning en een
gebrekkige wijze van begroten, registreren en nacalculeren. Zo baseerde
men zich in 62% van de onderzochte gevallen vooral op 'intuitie en erva-
ring' bij het begroten. Bij 35% werd zelfs geen begroting opgesteld. In 50%
van de projecten registreerde men geen uitgaven tijdens het project. In
slechts 43% van de gevallen werd er een nacalculatie uitgevoerd. Daarnaast
bleek dat, volgens de respondenten van dit onderzoek, belangrijk is voor
het slagen van projecten:

de betrokkenheid van het management bij automatisering
het toekennen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan de
projectmedewerkers.

Velen hebben vooral op basis van praktijk-ervaring de stellige indruk dat er
bij systeemontwikkelingsprojecten een grotere kans op mislukken is dan bij
andersoortige projecten. Anderen delen die mening. Tas onderscheidde in
1988 vier specifieke probleemgebieden bij systeemontwikkeling:

de techniek (apparatuur en programmatuur)
hetgegevensbeheer
de organisatorische consequenties
projectmatig ontwerpen en implementeren van systemen.

Volgens hem dienen de niet-technische aspecten van het automatiserings-
proces veel meer aandacht te krijgen dan gebruikelijk, omdat zij nog bepa-
lender zijn voor het slagen van een project dan de technische.

'JI/slrrenzijn personen aiel sinds er computers bestaan,
de mensheid meer naaig lieeft dan ooit tevoren.

Peter 'llstinou
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Van Rees concludeerde in 1982 dat er ten behoeve van het proces van sys-
teemontwikkeling veel energie gestoken is in het ontwikkelen van allerlei
methoden en dat een methodische aanpak algemeen essentieel geacht
wordt voor het welslagen van een dergelijk project. Hij moet echter con-
cluderen: "de methode doet het niet".

Riesewijk en Warmerdam onderzochten in 1988 de oorzaken van falen en sla-
gen van automatiseringsprojecten bij een groot aantal organisaties. Zij con-
cludeerden dat de navolgende probleern- en succesfactoren zowel bij de
gebruikersorganisatie als bij het automatiseringsbedrijf een rol spelen.

organisatie clienten

- belangenvervlechting bij - geen louter cornrnerciele

ingehuurde krachten opstelling

- gebrek aan kennis over - kennis van en ervaring met

specifieke productieprocessen toekomstig aankoppelbare

- kwalificatietekorten en systemen en toepassingen

geringe ervaring

Probleemfactoren

Gebruikersorgarrisatie - personeelswijzigingen

- capaciteitsproblemen

- druk vanuit het mocder-

concern

- gebrekkig functionerende

automatiseringsafdeling

- gebrekkig systeembeheer

- ondeskundige gebruikers

- interne communicatie

blokkades

- gebrekkige orgartisatie van

bet implementatieproces

- druk van parallel verlopende

reorganisaties

Automatiseringsbedrijf - personeelsverloop

- capaciteitsproblemen

- gebrekkige interne

Bran: R:resewijken Wannerdam, J 988

Succesfactoren

- vaste aanspreekpuoten voor

problemen

- goede regeling van de rol

automatiseringsafdeling

- flexibeJe comrnunicatie-

faciliteiten

- persoonlijke en informele

verhoudingen

- persoonlijke inzet van de

leiding

- sterke invloed van gebruikers·

groepen en OR

- praktijkgcrichte aanpak

- methodologische f1exibiliteit

- vast aanspreekpunt voor

I/(/(an me niet meer hetinneren wat uoot uituluduen de mensen uetzonnen,
uoordat er computers toaren.

:fran!( Cfar(
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Riesewijk heeft in een vervolgonderzoek in 1989 een aanvullende analyse
gemaakt van kritieke succesfactoren. Hij onderscheidde daarbij vier typen
projecten op basis van:

vee1 of weinig organisatie-verandering die met het project verbonden
was
de vraag of het eerste automatisering of vervoig-automatisering betrof.

De conclusies van dit onderzoek kunnen ais voIgt schematisch worden
samengevat.

Vervolgautomatisering met geringe organisatieverandering

Kritieke factoren Probleemfactoren

- functioneren stuurgroep

- acceptatie van het systeem door het

person eel

- training en opleiding van het personeel

- herplaatsing en omscholing van het

person eel

Grootste gevaar: onderschatting en verwaarlozing van de implicaties voor het personeel

Initiele automatisering met geringe organisatieveraodering

Kritieke factoren

- functioneren stuurgroep

- communicatie tussen betrokkenen

- communicatie tussen automatiseerders

Probleemjactoren

- kosten

- externe projectbewaking

- inpassing van het systeem in de

orgartisatieen management

- training en opleiding van het person eel

Grootste gevaar: communicatie-, bewakings- en toerustingsproblemen

'lin aing zal de computer nooit K;ynnen; van ae apen afstammen.
Piet (jrijs
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VervoIgautomatisering met omvangrijke organisatieverandering

Kritieke factoren

- exteme projectbewaking

Probkemfactoren

- kosten

- afstemming van belangen tussen

betrokkenen

Crootste gevaar: onvoldoende betrokkenheid van automariseringsdeskundigen

Initiele automatisering met omvangrijke organisatieverandering

Kritieke factoren

- ruirnte om wensen en belangen uit te

drukken

Probleemjactoren

- interne projectbewaking

- overleg tussen betrokkenen

- afstemming van verschillende belangen

- afstemming systemen op de organisatie

- ruimte om wensen en belangen uit te

drukken

- evenwicht tussen de verschillende

belangengroeperingen

Grootste gevaar: overmaat aan clirigisme en cen tral isme

: gebrekkige delegatie van taken

Bran: Riesewijk, 1989

Wij willen hier ook onze ervaringen uit de eigen adviespraktijk met proble-
matische IT-projecten beschrijven.

Een belangrijke basis daarbij vormde een overzicht van faal- en slaagfacto-
ren dat door ons in de periode 1985-1995 werd opgesteld en bijgehouden.
Het ging daarbij steeds om grotere automatiseringsprojecten, die uitge-
voerd werden voor bedrijven in de financiele sector, maar ook voor pro-
ductie- en handelsbedrijven.

'Wat wij zeggen over de computer, zeggen ie apen over ons: "ze zuifen nooit meer
f<:Jtnnenian Wij, want wij fieD6en ze gemaa/(r

'Ioon. 'l/erfioeven
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Dit overzicht telde tenslotte de belangrijkste faal- en slaagfactoren van 112
projecten, die als overeenkomsten had den dat:

er externen bij betrokken waren, als projectmanager of projectmede-
werker en/of als onderzoeker of auditor
er een groot zakelijk belang mee gemoeid was, tot uitdrukking
komend in de omvang van de investering (steeds groter dan f 2 mil-
joen), in de betrokkenheicl van hoger management en in de grote
beleidsmatige impact
het belangrijkste object van verandering en investering informatie-
technologie betrof en het daarbij ging om vele soorten toepassingen.

In dit overzicht werden niet aileen de kerngegevens van elk project vastge-
legd, maar ook een zoveel mogelijk geobjectiveerd oordeel over de facto-
ren die blijkbaar erg bepalend waren voor het slagen of falen. Het analyse-
ren hiervan geeft een goed inzicht in wat in de praktijk blijkbaar essentiele
factoren zijn.

Faalfactoren van automatiseringsprojecten:

a. geen IT-beleid

b. geen adequate prioriteitenstelling en middelenallocatie

c. gebrekkige kennis bij beslissers

d. automatisering van bestaande processen

e. ontbrekende of onjuiste haalbaarheiclsanalyses

f. ontbrekende of onjuiste kosten-batenanalyses

g. ontbreken van een projecunanagement-cuhuur en -rnethodiek

h. onduidelijk projectresultaat

i. aJleen aandacht voor het autornauseringsaspect

j. niet gekwalificeerd projectmanagemeru en onvoldoende projectbeheersing

k. gebrekkige projectfasering en -besluitvorming

I. onduidelijke specificaties

m onvoldoende gekwalificeercle projectmeclewerkers

11. niet verzilveren van potentieel rendernent

o. ontbreken van gedegen project- en inve teringsevaluaties

p. onduidelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegclheclen

q. overheersen van politieke en andere persoonsgebonden belangen.

Deze 17 essentiele faalfactoren worden hierna toegelicht.

if you don't k!ww wfwt you're aOing,
don't do it on a faille scale.
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a. Geen IT-beleid
Voor het automatiseren met rendement is het essentieel dat het
gevoerde IT-beleid zodanig is afgestemd op de strategie en de plannen
op andere beleidsterreinen dat het een optimale bijdrage levert aan
het verwezenlijken van de bedrijfsdoelstellingen.
Regelmatig wordt er een ad hoc beleid gevoerd waarbij de cruciale
afstemming van een IT-investering met het IT-beleid en de bedrijfs-
strategie te wensen overlaat. Dat leidt dan tot geringe opbrengsten van
deze automatiseringsprojecten, wildgroei van systemen en uiteindelijk
een onhoudbare situatie.
Op het belang van adequate beleidsplanning, ook op het gebied van
informatievoorziening en automatisering, is al herhaaldelijk gewezen.
Een enquete van de Automatiseringsgids in samenwerking met KPMG
Management Consultants leidde bijvoorbeeld in 1995 tot de concIusie
dat bedrijven die over een informatieplan beschikten meer rendement
uit hun IT-investeringen haalden, dan degenen die niet hierover
beschikten.

b. Geen adequate prioriteitenstelling en middelenallocatie
Voordat besloten wordt een project van start te laten gaan, moet een
afWeging plaatsvinden of andere investeringsmogelijkheden, al dan
niet in IT, niet zinvoller zijn. Daartoe is een overzicht en inzicht van
mogelijke andere investeringen en de verwachte resultaten daarvan
onontbeerlijk. Als dat niet beschikbaar is bij het nemen van de project-
startbeslissing blijft er een grote kans dat er gedurende de projectuit-
voering een of meerdere projecten in uitvoering genomen worden die
de uitvoering negatief beinvloeden.
Bijvoorbeeld omdat het projectresultaat of projectaanpak in het licht
van de andere projecten moet worden bijgesteld, omdat voor het pro-
ject gealloceerde mensen en fin ancien geheel of gedeeltelijk voor
andere projecten worden ingezet.

c. Gebrekkigekennis bij beslissers
Onder meer uit een in 1994 gehouden enquete door het blad
Management Team en Twijnstra Gudde Management Consultants kan wor-
den geconcludeerd dat nogal wat managers, door gebrek aan IT-ken-
nis, moeite hadden met de integratie van automatisering in de organi-
satie. Van alle geenqueteerde managers erkende meer dan de helft
onvoldoende kennis van IT te hebben. In een onderzoek van Research
International (Ritsema, 1997) gaven Europese, waaronder ook
Nederlandse, IT-managers hun bazen gemiddeld een vijf als rapport-
cijfer voor hun begrip van IT.

you rna!:lforget some critical factors, 6ut tfie!:J won't forget !:Iou.
JiI.[vin Tattler
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d. A utomatisering van bestaande processen
"Eerst organiseren dan pas automatiseren" is al een oud adagium. Een
meer renderende mogelijkheid is het eerst herontwerpen en herin-
rich ten van bestaande processen, het zogenaamde Business Proces
Redesign (BPR) zo bIijkt uit verschillende onderzoeken. De nieuwe
werkwijze wordt dan geautomatiseerd in plaats van de oude werkwijze.
Om dit gezichtspunt te kiezen, moet men echter weI bereid zijn de
bestaande werkwijze ter discussie te stellen. Redesign of re-enginee-
ring, voorafgaand aan automatisering, is steeds gebruikeIijker aan het
worden. Uit een enquete van de Computer Sciences Corporation in 1994
bleek dat re-engineering dan weI BPR in dat jaar het belangrijkste aan-
dachtsgebied zou zijn van 556 Europese en Arnerikaanse EDP-
managers.

e. Ontbrekende of onjuiste haalbaarheidsanalyses
De geest is gewillig, maar de organisatie is zwak. Men wil vaak een
automatiseringsvernieuwing die in de praktijk niet (volledig) te reali-
seren is. Dat blijkt vaak aan met name technische, personele en orga-
nisatorische aismede bedrijfspolitieke oorzaken te wijten. Een voorstu-
die, waarin naast de wenselijkheid ook de uitvoerbaarheid wordt gein-
ventariseerd, ontbreekt te vaak. Technische problemen zijn vaak het
gevolg van de neiging de nieuwste en dus onbewezen of nauweIijks
bewezen technologie toe te passen. Maar ook bij de toepassing van
bewezen techniek gaat het fout omdat men deze niet of in onvoldoen-
de mate beheerst. Daarbij komt dat de toepassing van een bekende
technologie in een specifieke bedrijfssituatie voor de betrokkenen
toch meestal leidt tot een unieke, niet eerder gerealiseerde, technolo-
gische opgave.
Uit onderzoek in 1997 van Moret, Ernst & Young bleek bijvoorbeeld dat
veel bedrijven niet beschikken over voldoende tijd en menskracht om
vernieuwingen in informatie- en communicatietechnologie te vertalen
naar zinvolle toepassingen. Tweederde van de geraadpleegde bedrij-
yen gaf aan dat de acceptatie van nieuwe technologie wordt belern-
merd door het kennisniveau in de organisatie. De helft geeft aan dat
de automatiseringsafdeling niet voidoende in staat is de gebruikers te
ondersteunen.

! Ontbrekende of onjuiste kosten-batenanalyses
IT-investeringen worden, in tegenstelling tot andersoortige investerin-
gen, nog al eens genomen op basis van gebrekkige kosten-batenanaly-
ses. Men vindt opbrengsten moeiIijk te kwantificeren, slaagt er onvol-
doende in kosten compleet en integraal te begroten en men gaat wel

'Wimng people ma~ Jaifing systems WorK;
unwimng people ma~ work:.fngsystems faiL
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eens te vee! uit van voorspellingen van optimistische automatiseerders
en belangrijke leveranciers. Vooral in bedrijfsculturen waar men zich
niet erg committeert aan afgegeven begrotingen, er ook niet op afge-
rekend wordt en het 'not done' is om te controleren of exteme des-
kundigen om een second opinion te vragen, ziet men dit probleem.
Een onderzoek uitgevoerd in samenwerking tussen de Technische
Universiteit Eindhoven en Twijnstra Gudde Management Consultants onder
meer dan 500 bedrijven verduide!ijkte deze problematiek.

Andere onderzoeken komen tot soortgelijke resultaten. Het probleem
van kostenoverschrijdingen is in werkelijkheid nog veel groter.
Uitgevoerde onderzoeken rich ten zich veelal slechts op de zogenaam-
de initiele automatiseringskosten van projecten. Dat wil zeggen de
automatiseringskosten die gemaakt worden om het projectresultaat tot
stand te brengen.

Mate van overschrijdi,tg van het budget

Geen

Alktm1ectm

30%

42%

21%

6%

1%

Zeer grate projecten

17%

28%

25%

19%

11%

Kosten verkeerd ingeschat

Merendeel van de projecten heeft kostenoverschrijdingen

Tot 10%

Van 10% L0150%

Van 50% LOI 100%

Meer dan 100%

Bran: Onderzoes TG/TUE

Automatiseringsprojecten omvatten veel meer kosten dan pure auto-
matiseringskosten. De niet-automatiseringskosten zijn vaak een veel-
voud van de automatiseringskosten. Verder zijn de initiele kosten
slechts een klein dee! van de totale kosten. De onderhouds- en exploi-
tatiekosten zijn in de praktijk dikwijis twee keer zo hoog als de initiele
kosten.

g. Ontbreken van een projectmanagement-cultuur en -methodiek
Het managen van projecten dient langs andere wegen te verlopen dan
het managen van zogenaamde 'going concern'- processen. Dat vereist
andere managementkwaliteiten en -technieken, waarvoor de ruimte en
waardering vaak ontbreken.

If 6uiU1ers6uifd 6uifdings the same way programmers write programs,
the first wooap~r uiouid aestroy civilisation.

y. 'Weinlierg
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h. Onduidelijk projectresultaat
Een eenduidig beschreven en door aIle disciplines en niveaus geaccor-
deerd projectresultaat is essentieel. Daarbij moet niet alleen duidelijk
zijn wat het projectresultaat is maar ook wat het niet is. Vaak gunt men
zich te weinig tijd om dit te bewerkstelligen zodat het project niet goed
bestuurbaar is en er in latere projectfasen allerlei problemen ontstaan.

z. Alleen aandacht voor het automatiseringsaspect
Projecten moeten integraal worden gemanaged. Regelmatig krijgt het
automatiseringsaspect te veel de nadruk. Een automatiseringsproject
heeft bijna altijd ook ingrijpende organisatorische en personele con-
sequenties. Daarnaast zijn er vaak wijzigingen op andere terreinen aan
de orde. Voor het slagen van een project moeten alle facetten van de
bedrijfsvoering die wijzigen, in samenhang gemanaged worden.

J Niet gekwalificeerd projectmanagement en onvoldoende projectbeheersing
Projectmanagement is een yak. Een automatiserings-projectmanager
moet aan nogal wat eisen voldoen; onder andere specifieke manage-
ment en communicatieve kwaliteiten, know-how van automatisering en
bedrijfskennis. Daarnaast moe ten de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de projectmanager duidelijk en goed afgebakend
zijn van managers in de staande organisatie. De gewenste combinatie
van specifiek inhoudelijke, veranderkundige en management-kwalitei-
ten blijkt vaak niet voorhanden.
Om het gewenste projectresultaat te bereiken moet de projectmanager
op de inhoud sturen. Teneinde dat resultaat ook te bereiken met de ter
beschikking gestelde mensen en financien en in de afgesproken perio-
de is daarnaast andersoortige sturing nodig. Daarbij blijkt ook van alles
mis te kunnen gaan. Er zijn ook andere management technieken van
belang. Omdat er bij projectmanagement bijvoorbeeld vaak meer
onzekerheden zijn dan 'going concern'-management, moeten er onze-
kerheidsnormen worden aangehouden en bestuurd.

k. Gebrekkigeprojectfasering en -besluitvorming
Projecten worden als het goed is in logische opeenvolgende stappen
afgewerkt. Tussen deze fasen worden beslispunten gecreeerd voor de
opdrachtgever om over het fase-resultaat en de eventuele voortgang te
besluiten.
In de praktijk wordt helaas nogal eens van de noodzakelijke activitei-
ten-volgorde afgeweken, bijvoorbeeld in die zin dat men in de eerste
fasen onvoldoende duidelijk weet wat het projectresultaat, in concrete,
geoperationaliseerde zin wei of niet zal zijn en dit niet geaccordeerd

It must 6e remembered that there is nothing more aijficuft to plan, more aouGtjuf of success,
nor more aangerous to manage, than the creation of a new s!fstem.

:Macliiaveffi
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wordt door de opdrachtgever. Deze wordt nogal eens 'buiten spel'
gezet totdat het projectresultaat beschikbaar komt. Dan blijkt vaak dat
iets anders bedoeld en gewenst wordt.

l. Onduidelijke specificaties
Een projectresultaat kan op verschillende niveaus van kwaliteit worden
gerealiseerd. En als het gaat om automatisering blijkt het moeilijk de
gewenste dan wel noodzakelijke kwaliteitsdimensies aan te geven. Dit
leidt niet alleen tot onduidelijke systeemspecificaties, maar ook tot
gebrekkige systemen, waardoor reeds kort na de oplevering, allerlei
verbetervoorstellen worden aangeboden. Dit gebeurt vaak onder de
titel 'systeem-onderhoud'. Op deze wijze worden systeembouw- of aan-
schafkosten verhoogd met aanvullende kosten in de operationele fase.

m. Onvoldoende gekwalificeerde projectmedewerkers
Automatisering is een zich voortdurend vernieuwend en uitbreidend
werkterrein. Het is, zeker ook voor niet-deskundigen, moeilijk om vast
te stellen wie gekwalificeerd is om bepaalde automatiseringstaken uit
te voeren. Dit wordt mede veroorzaakt door het gegeven dat in dit rela-
tief jonge vakgebied nog weinig objectieve opleidings- en ervarings-
standaards voorhanden zijn. En dat leidt regelmatig tot teleurstellin-
gen.

n. Niet uerzilueren van potentieel rendement
De rendementen van investeringen worden niet behaald als het project
gereed is maar in de periode daarna. De investering heeft een ander,
meestallanger, tijdschema dan het project. Een geslaagd project impli-
ceert dan ook nog niet een geslaagde investering. Het realiseren van de
personele besparing, die met het nieuwe systeem beoogd werd, blijkt
bijvoorbeeld moeilijker dan de realisatie van het nieuwe systeem. Veel
projectdoelstellingen, de omzetverhoging of de besparing, worden niet
gerealiseerd, terwijl het projectresultaat, dat wil zeggen het nieuwe sys-
teem, wel gerealiseerd wordt. Dit komt doordat in de laatste noodzake-
lijke periode organisatorische wijzigingen niet worden doorgevoerd.

o. Ontbreken van gedegen project- en investeringsevaluaties
Als projecten of investeringen worden uitgevoerd en niet geevalueerd
gaat er veel mis. Er ontstaat een sfeer van vrijblijvendheid die niet
resultaatbevorderend is. Onduidelijk blijft of en zo ja in welke mate
een bepaald project dan wel een bepaalde investering toegevoegde
waarde he eft gehad, de direct betrokkenen krijgen dan ook geen
feedback over hun rol en bijdrage. Kortom, terugkijkend naar het pro-

'To err is human. 'To reairy [ool tliings up requires a computer.
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ject dan wel de investering wordt geen waarderingseffect gerealiseerd
met betrekking tot het financiele resultaat of het rendement van het
functioneren van de direct betrokkenen. Er wordt geen leereffect
bereikt voor toekomstige projecten en investeringen. Dit alles impli-
ceert dat het begroten van de kosten en baten van nieuwe projecten
een vrijblijvende zaak kan worden.

p. Onduidelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De juiste projecten starten en tot een goed einde te brengen is alleen
te realiseren door een goed samenspel tussen de diverse betrokken
partijen: beslissers, gebruikers, automatiseerders en de controller.
Daarom moet vanaf het allereerste begin iedereen in het project weten
wat zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn met
be trekking tot initieren, selecteren, realiseren, exploiteren en evalu-
eren van automatiseringsprojecten:

wat moet ik doen
op welke momenten
op welke manier
met welke mensen en middelen.

In de praktijk blijken taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
keer op keer onduidelijk te zijn, waardoor belangrijke zaken, die nodig
zijn om rendabel te kunnen automatiseren tussen wal en schip raken
of verkeerd worden opgepakt. Verkeerde mensen initieren, begroten
of beslissen over een automatiseringsproject, gedegen projectjustifica-
tie blijft achterwege, inhoudelijke activiteiten worden niet (tijdig) uit-
gevoerd, mensen voelen zich niet verantwoordelijk. Goede en duide-
lijk gecommuniceerde verdeling van taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden is volgens ons (en vele praktijkgevallen onderschrijven
dat) een basisvoorwaarde om succesvol te automatiseren.

q. Ouerheersen van politieke en andere persoonsgebonden belangen
Als het goed is gaat het bij het beslissen over en omgaan met automa-
tiseringsinvesteringen om positief verantwoorde motieven en objectief
zakelijke argumenten. In de praktijk moet het bedrijfsbelang vaak wij-
ken voor de persoonlijke voorkeur van een of enkele kernfunctiona-
rissen en ontstaat er hobbyisme in plaats van professionalisme. Ook
wordt via een automatiseringsproject vaak een strijd uitgevochten tus-
sen bedrijfsonderdelen en wordt het project misbruikt om een bedrijfs-
politiek doel te bereiken; bijvoorbeeld het versterken van de interne
positie. Deze zaken leiden, vanuit de bedrijfsdoelstellingen gezien,
steeds tot verkeerde keuzen en een suboptimaal resultaat.

%e 6igger the 6oys, the ITWreexpensive their toys.
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Toen wij een groep ervaren IT-managers de hiervoor beschreven lijst van
faalfactoren voorlegden met de vraag of ze deze op basis van hun ervarin-
gen konden onderschrijven, bleek dat het geval (zie hoofdstuk 9). Zestien
van de zeventien faalfactoren werden herkend en onderschreven op basis
van praktijkervaring. Er werden daarnaast de volgende kanttekeningen
geplaatst:

faalfactor c. 'gebrekkige kennis bij beslissers' werd niet door de meer-
derheid als een belangrijke factor gezien. Er was discussie over de vraag
in hoeverre het topmanagement daadwerkelijk kennis van IT nodig
heeft voor het beoordelen van IT-voorstellen. Aan het 'general
management' moeten investeringsvoorstellen en geen IT worden voor-
gelegd. Het is de taak van de IT-organisatie een IT-voorstel te vertalen
naar een investeringsvoorstel. Daarnaast werd opgemerkt dat topma-
nagers een visie op IT moeten hebben om de juiste besluiten te kun-
nen nemen, bijvoorbeeld met be trekking tot de zogenaamde 'visionai-
re projecten'. Het vormen van een dergelijke visie vergt een redelijke
mate van kennis van IT
aangegeven werd dat de interactie tussen beslisser en (eind-)gebruiker
van cruciaal belang is en expliciete aandacht verdient in een dergelij-
ke opsomming van faal-/slaagfactoren.

Wij hebben op basis van eigen ervaringen, bevestigd dat de rol van de
(eind-)gebruiker van cruciaal belang is. Daarnaast hebben wij aange-
geven dat dit aspect een sterke samenhang heeft met danwel een
onderdeel uitmaakt van enkele van de genoemde factoren; met name
de puntenj. en k.

De hiervoor beschreven litanie van automatiseringsellende bevat de nodige
ingredienten voor falende projecten. Anderzijds kunnen hiervan ook de
aandachtspunten voor een geslaagd project worden afgeleid.

Thans is dan ook de vraag aan de orde hoe IT-investeringen zo kunnen wor-
den geselecteerd en gerealiseerd, dat de kans op rendement zo groot
mogelijk wordt.

Wijt niet aan omstandipheden. wat je eigen scnuftf is.
Dionusius Cato



Deel II Automatiseren met rendement:
de aanpak

2 Grondslagen

2.1 InIeiding

In het vorige hoofdstuk is aangegeven welke problemen zich kunnen voor-
doen bij automatiseringsinvesteringen en -projecten. Er zijn verschillende
oorzaken genoemd voor het niet of onvoldoende renderen van IT-investe-
ringen. Sommige daarvan hebben direct invloed op het rendement; bij-
voorbeeld een gebrekkige kostenbegroting. Anderen hebben indirect dit
effect; bijvoorbeeld gebrekkig projectmanagement. Duidelijk is dat de pro-
blemen zich kunnen voordoen in elke fase: bij de investeringsselectie en
-beslissing, bij de projectvoorbereiding en -uitvoering en bij de nazorg en
evaluatie.

Op basis van feiten en meningen, zoals besproken in het vorige hoofdstuk,
zou men kunnen concluderen dat rendabel automatiseren vrijwel onmo-
gelijk is, of dat een manager er verstandig aan doet om aileen in hoogst
noodzakelijke gevallen te automatiseren. Daar zijn wij het niet mee eens.
Automatisering biedt geweldige mogelijkheden om de bedrijfsvoering effi-
cienter en effectiever te maken. Problem en zijn daarbij niet volledig te ver-
mijden. Wei is het mogelijk het merendeel van de financieel economische
problemen rond automatisering te voorkomen, dan wei ze te reduceren en
op te lossen door de in de navolgende hoofdstukken beschreven aanpak.

Doel van deze aanpak is de beschreven problemen zoveel mogelijk te ver-
mijden; dat wil zeggen onrendabele automatiseringsinvesteringen te voor-
komen en de potentiele rentabiliteit van automatiseringsinvesteringen
daadwerkelijk te verzilveren. De aanpak bestaat uit een samenhangend stel-
sel van grondslagen, methoden en technieken, die zich met name rich ten
op de financiele aspecten van informatietechnologie: information economics.
Overigens betekent dit niet dat wij uitsluiten dat ook andersoortige aspec-
ten van belang zijn; bijvoorbeeld de 'human factors'. In dit hoofdstuk wordt
aangegeven op welke financiele uitgangspunten of grondslagen deze aan-
pak is gebaseerd. Deze zijn gedeeltelijk gebaseerd op de wetenschappelijk
theorie; de basis is vooral de geanalyseerde praktijkervaring van de auteurs
en van anderen.

Hetinnetinqen zijn nutteloos, je moet eT iets mee doen, dan. uiorden het etuarinqen.
(jerrit 'K.!O[
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2.2 Grondslagen voor rendabel automatiseren

1. Een automatiseringsbeslissing is een investeringsbeslissing.
Een voornemen om te gaan automatiseren moet niet aIleen op func-
tionele, technische, emotionele en/of sociale aspecten worden beoor-
deeld, maar ook en vooral op financieel economische gronden worden
bezien.

2. Een gefundeerde automatiseringsbeslissing wordt genomen op basis van het
belang van de investering, uitgedrukt in de kosten en baten die hiermee zijn
gemoeid, alsmede in de termijn waarop deze worden gerealiseerd.
am de merites van een investeringsvoorstel te kunnen beoordelen is
het noodzakelijk om de aard en omvang van de met de investering
gemoeide kosten en opbrengsten te bepalen en te wegen, alsmede het
tijdstip waarop deze worden gerealiseerd. Daarbij gaat het om de vol-
ledige levenscyclus van een investering; dus inclusief de exploitatiefase.

3. Een juiste selectievan automatiseringsinvesteringen ondersteunt de bedrijfsstra-
tegie en past in het IT-beleid en is gebaseerd op een zo objectief mogelijke tuaarde-
analyse.
Bij het selecteren van de juiste automatiseringsinvesteringen is het van
groot be lang niet (aileen) intuitief en impulsief te werk te gaan. Een
investeringsbeslissing moet worden genomen omdat deze past in de
bedrijfsstrategie en het IT-beleid. Daarnaast moet worden vastgesteld
hoe interessant de voorgestelde automatiseringsinvestering is in het
perspectief van andere investeringsmogelijkheden.

Dezelfde schaarse middelen kunnen ook voor andere doeleinden wor-
den aangewend die misschien interessanter zijn. Op deze wijze worden
ook de prioriteiten bepaald.

4. Alle met een automatiseringsinvestering gemoeide kosten en opbrengsten zijn
kwantificeerbaar.
Een adequate kosten-batenanalyse vereist een zo compleet mogelijk
overzicht van en inzicht in alle met de investering gemoeide wijzigin-
gen in de bedrijfsvoering en de daarmee samenhangende kosten en
baten.
Daarbij kan het voorkomen dat sommige kosten en baten kwalitatief
van aard zijn en niet direct in geld uit te drukken. Deze dienen via een
systematische analyse, weging en waardering in geld te worden ver-
taald. In geld uitdrukken maakt vergelijking, beheersing en evaluatie
mogelijk.

'Ifze only unforgiva6re mistakg. is not to ream from your past mistakes.
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5. In een kosten-batenanalyse dienen onzekerheden over kosten en baten te worden
verdisconteerd.
Bij een kosten-batenanalyse blijft er altijd onzekerheid bestaan over de
directe omvang van de kosten en baten, alsmede de termijn waarop
deze feitelijk gerealiseerd zal worden. Deze onzekerheden dienen ver-
taald te worden in rendement-scenario's en -marges en te worden ver-
disconteerd in de analyse.

6. Het rendernent van automatisering wordt aanzienlijk vergroot door de betrefJen-
de processen eerst te herontwerpen of te optimaliseren en pas daarna te automa-
tiseren.
Automatiseringsprocessen zijn te vaak gericht op het automatiseren
van de bestaande processen, werkwijzen en de inefficiencies daarin.
Maximaal rendement wordt gehaald door bestaande processen eerst
volledig opnieuw te ontwerpen, dan weI volledig te optimaliseren.
Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de bestaande technologische
mogelijkheden. Vervolgens worden de herontworpen processen,
(indien nodig en mogelijk, verder) geautomatiseerd.

7. Rendabel automatiseren vereist duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdhe-
den van de betrokkenfunctionarissen.
Het blijkt dat een duidelijke en eenduidige allocatie van verantwoor-
delijkheden en daarbij behorende bevoegdheden essentieel is. Niet
aIleen bij de investeringsselectie, maar ook tijdens het project en voor-
al tijdens de fase daarna wanneer meestal de 'return on investment'
wordt gerealiseerd. Daarbij moet ook duidelijk zijn wie er voor welke
resultaten van de investering verantwoordelijk is. Op basis hiervan
moe ten de betrokkenen voor de behaalde resultaten worden gewaar-
deerd.

8. De adequate aanpak om een automatiseringsinvestering te realiseren is meestal
de projectmatige aanpak.
Bij realisatie van een automatiseringsinvestering gaat het vaak om een
uniek gebeuren, met een duidelijk begin en eind, waarbij verschillen-
de disciplines zijn betrokken onder een tijdelijk management. Daarbij
blijkt een projectmatige aanpak vaak het meest adequaat. Goed pro-
jectmanagement is essentieel voor een rendabele automatiseringsin-
vestering.

9. Financiiile methoden en technieken die gebruikt worden bij andersoortige inves-
teringen, zijn meestal ook bruikbaar bij automatiseringsinvesteringen.
Bij andersoortige investeringen is het gebruikelijk om verschillende

Jt{onze k!nnis spruit voort uit onze umameminqett .
Leonardo da 'Vinci
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methoden en technieken te hanteren om het potentiele rendement te
bepalen. Deze technieken zijn ook nodig en bruikbaar als het om auto-
matiseringsinvesteringen gaat.

10. Voor rendabel automatiseren is het eoalueren. van automatiseringsbeslissingen
essentieel.
Pas als het beoogde systeem gerealiseerd is en enige tijd gebruikt
wordt, is een volledig op feiten gebaseerde rendementsbepaling moge-
lijk. Pas dan kan een definitief oordeel geveld worden over de begrote
kosten en opbrengsten en de verwachte realisatietermijnen. Als dat
niet gebeurt, blijft het begroten een vrijblijvende zaak. Door de evalu-
atie op een niet vrijblijvende wijze uit te voeren en de bij de investering
betrokken functionarissen hierbij te betrekken, levert een investe-
ringsevaluatie bovendien essentiele leereffecten op voor het financieel
managen van nieuwe projecten. Door deze informatie systematisch te
verzamelen en op te slaan, ontstaat een kennisbank, waarvan het
gebruik het rendement van toekomstige automatiseringsinvesteringen
belangrijk kan verbeteren. Een goede rendementsevaluatie voorkomt
voorts vrijblijvendheid bij het begroten van automatiseringsprojecten,
omdat beseft wordt dat de resultaten daarvan niet alleen tijdens de
projectuitvoering maar ook na de projectafronding als vergelijkingsba-
sis zullen worden gebruikt. Aldus wordt de cyclus van financiele plan-
ning en control gesloten. Bij dit alles is de beschikbaarheid van een
goed georganiseerde controllersfunctie een belangrijke steun.

FinancieeI management voor automatiseringsprojeten vereist een gesloten planning en

control-eyclus

beheersen \
Tijdens:

r
Voor:

begroten

'Experience is the name evergone gives to their mistakes.
Oscar U'z1i[e
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Tot zover de essentiele uitgangspunten voor automatiseren met rende-
ment. Deze 'tien geboden voor de automatisering' worden in de navolgen-
de hoofdstukken uitgewerkt in een praktijkgerichte aanpak.

10. Voor rendabel automatiseren is het evalueren van automatiseringsbeslissingen essen-

tieel.

Grondslagen voor rendabel automatiseren

1. Een automariseringsbeslissing is een investeringsbeslissing.

2, Een gefundeerde auiomatiseringsbeslissing wordt genomen op basis van het belang

van de investering, uitgedrukt in de kosten en baten die hiermee zijn gernoeid, als-

mede in de termijn waarop deze worden gerealiseerd.

3. Een juisie selectie van auromauseringsinvesteringen ondersteuru de bedrijfsstrate-

gie, past in het IT-beleid en is gebaseerd op een zo objectief mogelijke waarde-

analyse.

4. Aile met een automatiseringsinvestering gemoeide kosten en opbrengsten zijn

kwan tificeerbaar.

5. In een kosten-batenanalyse dienen onzekerheden over kosten en baten te worden

verd.isconteerd.

6. Het rendement van automatisering wordi aanzienlijk vergroot door de betreffende

processen eerst te herontwerpen of te optimaJiseren en pas daarna te automatiseren.

7. Rendabel automatiseren vereist duidelijke veramwoordelijkheden en bevoegdheden

van de betrokken functionarissen.

8, De adequate aanpak om een aummanseringsinvestering te realiseren is meestaJ de

projecunatige aanpak.

9. Financiele methoden en technieken die gebruikt worden bij andersoortige investe-

ringen, zijn meestal oak bruikbaar bij automatiseringsinvesteringen.

genie is een procent inspitatie en 1U!£fenen1U!£fentigprocent transpiratie.
'71WfIULS ~va 'Edison



3 Projectselectie

3.1 InIeiding

Goede investeringsselectie is een basisvoorwaarde voor het behalen van
goede resultaten.

Automatiseringsinvesteringen worden in het algemeen als projecten aan-
geduid. Daarom wordt bij de selectie van automatiseringsinvesteringen
vaak gesproken over projectselectie en niet over investeringsselectie. Automati-
seringsprojecten vergen echter investeringen en de regels die bij investe-
ringsselectie gelden, zijn ook van toepassing bij de selectie van automatise-
ringsprojecten. Wij zullen in dit boek de term projectselectie gebruiken.

Projectselectie heeft tot doel een bewuste en afgewogen keuze te maken uit
de mogelijke projecten, zodat de schaarse middelen worden ingezet voor
die projecten die werkelijk rendabel zijn en bijdragen aan de bedrijfsdoel-
stellingen. Daarnaast heeft projectselectie tot doel de te starten projecten
te prioriteren; dat wil zeggen op basis van zakelijke afwegingen te bepalen
in welke volgorde van belangrijkheid deze kunnen worden geplaatst. In dit
hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze dit wordt uitgevoerd.

In §3.2 worden allereerst de verschillende niveaus van projectselectie
besproken en de samenhang met projectenmanagement. In §3.3 wordt
aangegeven dat het vooral gaat om een goede risico/rendement-afweging.
In §3.4 wordt aangegeven welke aandachtspunten gelden bij projectselec-
tie. In § 3.5 wordt business proces redesign (BPR) behandeld en in § 3.6
welke technieken bij projectselectie gebruikt kunnen worden.

Projectselectie

het bewust en op basis van rationele ovenvegingen selecteren en prioriteren van projecten

3.2 Niveaus van projectselectie en projectenmanagement

Ieder bedrijf beschikt over schaarse middelen en iedere manager moet
daarom periodiek een keuze maken uit de verschillende vernieuwingen en
verbeteringen die worden voorgesteld. Projectselectie is de term voor dit
keuzeproces. Bij dit proces worden meestal beslissingen op drie niveaus
genomen.

plans are nothinq; pfanning is everytfiing.
'Dwight 'Eisenhower
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Op het eerste niveau wordt een keuze gemaakt tussen verschillende soor-
ten projecten. Er wordt bijvoorbeeld een keuze gemaakt voor of een prio-
riteit bepaald tussen een logistiek-, een administratief of een kantoorauto-
matiseringsproject.

Op het tweede niveau wordt een keuze gemaakt tussen verschillende opties
binnen een SOOft project. Men maakt dan een keuze tussen de verschillen-
de alternatieve oplossingen voor bijvoorbeeld het vernieuwen van de debi-
teurenadministratie; bijvoorbeeld het vernieuwen van bestaande software,
of het aanschaffen van een pakket, dan wei outsourcing van de debiteu-
renadm inis tra tie.

Op het derde niveau maakt men de keuze tussen het wel of niet aanvangen
van een project.

Theoretisch zijn de verschillende soorten projectselectie opeenvolgend in
de tijd te plaatsen. Eerst wordt een SOOft project gekozen en vallen alle
alternatieve projecten af. Vervolgens kiest men een bepaalde oplossing en
vallen alle alternatieve oplossingen af en tenslotte besluit men het project
al dan niet te starten. Bij deze achtereenvolgende beslissingen is een steeds
nauwkeuriger inzicht in de kosten en opbrengsten noodzakelijk.

Projectselectie Projectuitvoering

projecten

project

keuze russen keuze tussen keuze project

verschillende meerdere wef/niet

soorten verschillende starten

opties binnen

een soort

i + !=Jectkeuu
i T alternatieoe oplossingm uallen aJ

T alternaiieoe projeaen. uallen aJ

It is not important from what direction. the win' bknos.
'What is important is how the captain sets the sails.

J. 9fou{ifran
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In de praktijk is het een iteratief proces waarbij een keuze wordt gemaakt
tussen verschillende projecten. Binnen een bedrijf zijn vaak tegelijkertijd
verschillende projecten in uitvoering. Daarnaast zijn er meestal ook ver-
schillende voornemens om nieuwe projecten te starten. Er is altijd een
onderlinge samenhang tussen deze (potentiele) projecten, of omdat ze
gebruik maken van dezelfde schaarse resources (geld, mensen en overige
middelen), of omdat ze op dezelfde onderdelen van bedrijfsvoering be trek-
king hebben. Deze middelen-samenhang en de eventuele inhoudelijke
samenhang moeten bestuurd worden.

Naast projectmanagement is er dus projectenmanagement nodig. Projecten-
management is gericht op de hele projectenportfolio: alle lopende en
voorgenomen projecten. Deze projecten moe ten in samenhang beoor-
deeld en gemanaged worden. Het tegelijkertijd uitvoeren van meerdere
projecten geeft vaak inhoudelijke afstemmingsproblemen en capaciteits-
problemen. Goed projectenmanagement kan deze problemen voorkomen
onder meer door een goede prioriteitenstelling. Als prioriteiten verschui-
ven dan kan dat ertoe leiden dat een lopend project moet worden ver-
traagd of zelfs gestopt ten gunste van een nieuw project. Vandaar dat pro-
jectselectie regelmatig, dat wil zeggen tenminste bij iedere significante wij-
ziging in de projectenportfolio, de aandacht van het management vraagt.

Binnen het meer algemene begrip projectenmanagement wordt onder-
scheid gemaakt tussen multiprojectmanagement en programmamanagement.
Bij multiprojectmanagement gaat het om het bewust selecteren, alloceren
en tegelijkertijd (doen) managen van verschillende projecten, die geen
andere samenhang hebben dan dat ze in een organisatorische context
plaatsvinden en derhalve meestal aanspraak maken op gemeenschappelijke
resources. Er hoeft dan ook geen inhoudelijke samenhang te zijn tussen de
projecten.
Programmamanagement gaat verder dan multiprojectmanagement. Het
richt zich op de uitvoering van een reeks op elkaar afgestemde werkzaam-
heden, zowel van projectmatige als van andere aard, die samen leiden tot
de verwezenlijking van een gesteld doel e.q. een aantal gekoppelde doelen
(Groote e.s., 1995).

Een programmamanager moet dan ook veel meer regelen dan een multi-
projectmanager. De programmamanager moet projecten en andere activi-
teiten initieren en coordineren en daarbij de nodige aandacht besteden
aan inhoud, resultaten en allerlei samenhangen, zodat er door goede
samenwerking en afstemming de doelen van het programma daadwerkelijk
en op efficiente wijze bereikt worden.

WinTUUlrs richten; uerliezers spreiden fum aandadu.
Japans spreeku/oord
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Projectenmanagement

- projectenportfolio:

- projectselectie:

- multiprojectmanagemem:

- programma-management:

de in uitvoering zijnde, voorgenomen en potentiele

projecten

selecteren en prioriteren van (potentiele) projecten

pUllen uu gemeenschappelijke resources, sturen op

middelen-samenhang

puuen uit gemeenschappelijke resources en rich ten op

een gemeenschappelijke doelstelling, sturen op mid-

delen- en resultaat-samen hang.

Voor programmamanagement en multi-projectmanagement zijn specifieke
methoden en technieken ontwikkeld. Wij verwijzen hiervoor graag naar
'Programma-management', Gert Wijnen, 1994 en 'Het managen van unie-
ke opgaven, Gert Wijnen, 1996. Uit dit laatste werk is het navolgende bestu-
ringsmodel voor projectmanagement afkomstig.

Het besturingsmodeJ voor multi-projectmanagement

• Doel
strategie

• Rendement
• Maatschap-

pelijke rele-
vantie

..
• Uitvoerbaar-

heid (tech-
nisch/inhou-
delijk)

• Beschikbaar-
heid (men-
sen/rnidde-
len)

• Nu of straks
• Zelf of (mel)

anderen

(nu/straks)
• Wat (welke

projecteu)

L.. ...L -j • Stand van

zaken
• Bijsturings-

adviezen

Verwerving -+- ------ Selectie en allocatie -----+_ - Uitvoering c-e-

In dit schema worden de belangrijke vraagstukken bij multi-projectma-
nagement in hun samenhang weergegeven:

Jtn optimist sees an opportunity in every calamitq;
a pessimist sees a cafamity in every opportunity.

'WillSwn Churchill
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projectverwerving en -acceptatie: hoe worden projecten verworven of
opgedragen en hoe worden de daarmee samenhangende verplichtin-
gen op een adequate wijze aangegaan
allocatie en prioriteitsstelling: hoe kan de balans tussen vraag (het
werk-aanbod) en aanbod (het capaciteits-aanbod) worden gehand-
haafd
uitvoering en capaciteitsbeheer: hoe wordt omgegaan met tussentijdse
wijzigingen van een projectresultaat en de gealloceerde capaciteit?

3.3 Risico/rendement-afweging

Bij projectselectie kan men verschillende selectiecriteria hanteren:
financiele criteria, bijvoorbeeld: minimaal vereist rendement of maxi-
male toegestane kosten
niet financiele criteria, bijvoorbeeld: maximale toegestane doorloop-
tijd of een minimaal vereist kwaliteitsniveau
combinaties van beide, bijvoorbeeld: minimaal rendement en maxi-
male doorlooptijd.

De gehanteerde criteria zullen afhankelijk van het niveau van het selectie-
proces verschillen. Men kan bijvoorbeeld op basis van een strategische
keuze (niet financieel criterium) kiezen voor het ontwikkelen van een
nieuw administratief logistiek systeem. Maar bij het maken van een keuze
tussen diverse alternatieve systemen zal men bijvoorbeeld vooral kijken
naar kosten en kwaliteit van zo'n systeem.

Bij projectselectie gaat het erom die projecten te kiezen die de grootste bij-
drage leveren aan de rentabiliteit en de continuiteit van de onderneming.
Daarbij moet er ook worden gekeken naar de bijdrage van een project aan
de totale projectenportfolio en niet aIleen naar het rendement van het pro-
ject afzonderlijk.
Een potentieel project wordt in eerste instantie geselecteerd op basis van
het vermeende belang; vervolgens zou dat belang door middel van een
vooronderzoek moeten worden geconcretiseerd naar een verwacht rende-
ment en de bijbehorende risicos.

Bij een beslissing over een autornatiseringsinvestering zijn dan ook, net als
bij iedere andere investering, de volgende vragen van belang:

hoe hoog zijn de opbrengsten
hoe hoog zijn de kosten
hoe groot zijn de risico's en onzekerheden.

Optimisme is de meest sympatftiel<:!-uotm van domheid.
c.J. van (fer Xfugt
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De vragen moeten ook in deze volgorde worden beantwoord. Eerst moet
worden bepaald ofverwacht wordt dat de investering opbrengsten zal gene-
reren. Als de investering niets opbrengt maakt het niet uit dat de investe-
ring weinig kost. De investering is dan toch te duur. Vervolgens als wordt
verwacht dat de investering rendabel is wordt het te lopen risico pas van
belang en niet eerder.

Niet de berekeningswijze zelf is het probleem bij rendementsbepaling maar
de inschatting van opbrengsten en kosten: het begroten. Het kwantificeren en
uitdrukken in geld van opbrengsten en kosten is moeilijk maar belangrijk.
Het maakt beheersing en evaluatie mogelijk. Zonder kwantificering van ver-
wachte opbrengsten en kosten zullen:

de opbrengsten lager uitvallen dan nodig
de kosten hoger uitvallen dan nodig.

Het in geld uitdrukken van opbrengsten en kosten draagt bij tot een con-
sistente vergelijkingsbasis voor projecten. Tevens maakt het communicatie
tussen betrokken partijen over de verschillende projecten makkelijker.
Managers zijn gewend te denken in termen van geld.

Redenen om opbrengsten en kosten in geld uit te drukken

- beantwoordt de vraag: levert het meer op dan het kost

- rnaakt beheersing mogelijk

- maakt evaluatie mogelijk

- draagt bij tot een consistente vergelijlcingsbasis voor projectselectie

- vergemakkelijkt de communicatie tussen betrokken partijen.

Schatting van opbrengsten en kosten gebeurt altijd onder onzekerheid. Er
is altijd het risico dat de schattingen te optimistisch zijn of dat de opbreng-
sten en de kosten zullen tegenvallen. Deze risico's kunnen het beste wor-
den ingeschat door de verantwoordelijken. Laat hen de risico's inschatten
en probeer hun commitment te verkrijgen door ze in de risico's te laten
delen. Het hoe en waarom van het begroten van opbrengsten en kosten
wordt in het hoofdstuk rendementsbepaling nader uiteengezet.

3.4 Aandachtspunten bij projectselectie

Zoals uit het voorgaande blijkt, moet ieder nieuw potentieel project vanuit
verschillende gezichtspunten worden beoordeeld:

Is dat beleid of is er over nagedacht?
Mathieu 'Wl'iJ!Jel1um
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als afzonderlijk project met een eigen rendements- en haalbaarheids-
profiel
als nieuw project binnen de totale projectenportfolio met bepaalde
capaciteitseffecten en misschien ook inhoudelijke effecten op de ande-
re projecten uit de portfolio
of meer specifiek: als nieuw project van een bepaalde soon, bijvoor-
beeld een automatiseringsproject, binnen de deel-portfolio van alle
automatiseringsprojecten met alle capaciteitseffecten en inhoudelijke
effecten van dien.

Bij projectselectie gaat het erom als management, naast de going concem-
activiteiten in de staande of permanente organisatie, de vemieuwings- en
verbeteringsactiviteiten die in projectorganisaties worden aangepakt, zo te
definieren en te prioriteren dat een zo groot mogelijke verbetering van het
rendement en de concurrentiepositie wordt gerealiseerd zonder dat dit
gepaard gaat met ongewenste risico's. Projectselectie bepaalt niet alleen
welke projectvoorstellen in uitvoering zullen worden genomen, maar ook
de prioriteitsstelling tussen de verschillende projecten.
Projectselectie is een sterk situationeel bepaald proces. Er is derhalve geen
algemeen passende techniek voor aan te geven. WeI is bij iedere projectse-
lectie een aantal punten van cruciaal belang, die hierna worden toegelicht.

Aandachtspunten bij projectselectie

- hanteer beleidskaders als uitgangspuru

- zorg voor vooronderzoek als vergelijbngsbasis

- zorg voor een evenwich tige portfolio

- investeer in relevante kermis

- zorg voor goede samenwerking tussen verschillende disciplines

- combineer herontwerpen en automatiseren

- gebruik objectiverende technieken.

Hanteer beleidskaders a1s uitgangspunt
Het is bij veel bedrijven inmiddels terecht gebruikelijk om op basis van de
ondernemingsstrategie beleidsplannen voor de respectievelijke beleidster-
reinen te ontwikkelen: een marketingplan, een IT-plan, een personeels-
plan, etcetera. Deze plannen geven aan via welke activiteiten een onderne-
ming zich wil ontwikkelen van de huidige situatie naar de streefsituatie.
Veel van deze activiteiten hebben het karakter van een project. De bedrijfs-
strategie en de bedrijfsplannen gelden daarom bij uitstek als uitgangspunt
bij projectselectie en projectprioritering. Voor de selectie en prioritering
van IT-projecten is dan ook een IT-plan of informatieplan van groot belang.

'Wliat men rea[[y want is not k:Jwwferfge, but certainty.
'Bertran! 'R...usseff
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Uit de resultaten van een in 1995 gehouden onderzoek van de Automa-
tisering Gids in samenwerking met KPMG valt onder meer te conc1uderen dat
het hebben van een informatieplan meer betrokkenheid bij en waardering
voor automatisering en informatievoorziening oplevert. Daarnaast blijkt
dat het hebben van zo'n plan ook van invloed is op de kosten en baten van
IT-projecten. Als men een informatieplan heeft, staan kosten en baten in
68% van de gevallen in een gezonde verhouding tot elkaar. Heeft men dit
niet, dan is dat 55%.

Zorg voor vooronderzoek als vergelijkingsbasis
Om de relevantie van een nieuw project goed te kunnen beoordelen en
prioriteren, zowel als afzonderlijk project als nieuw onderdeel van een pro-
jectenportfolio is informatie nodig. Over de lopende projecten zal in het
algemeen voldoende informatie beschikbaar zijn middels de beslisdocu-
menten. Over nieuw te starten projecten ontbreekt vaak informatie of is
deze in onvoldoende mate aanwezig. Een goed hulpmiddel hierbij is het
vooronderzoek. Een vooronderzoek gaat vooraf aan de projectuitvoering
en heeft tot doel globaal in kaart te brengen:

welk probleem opgelost kan worden, dan wei welk idee of kans gere-
aliseerd kan worden
welke activiteiten, capaciteiten, kosten en baten daarmee zijn gemoeid
hoe groot de slaagkans daarvan is gezien de aard en omvang van de
risico's die er mee zijn gemoeid, de voorwaarden waaraan moet wor-
den voldaan en de samenhang met andere bedrijfsactiviteiten.

Een vooronderzoek wordt soms ook wei aangeduid als feasibility study of als
haalbaarheidsonderzoek. Het doen van een vooronderzoek heeft dus niet
tot doel een project te starten maar wei de wenselijkbeid, haalbaarheid en
prioriteit van een potentieel project te beoordelen. Bij een vooronderzoek
worden het 'willen en kunnen' van een project bepaald. Het kunnen heeft
vooral betrekking op de mogelijkheden van de organisatie en is intern gericht.

Een sterkte/zwakte analyse is een vast onderdeel van een vooronderzoek en
kan meer duidelijkheid verschaffen omtrent de mogelijkheden van de
onderneming en zal helpen om de vragen hierover te beantwoorden.
Bijvoorbeeld:

kunnen we het technisch aan
kunnen we het financieren
kunnen we het organisatorisch aan etcetera.

Het willen heeft be trekking op vragen als:
willen we het oplossen met automatisering

'De werk!.[ij{fzeia {an aileen weetgegeven zoorden door te selecteren, te isoleren,
te interpreter en en alleeti de ver6eeUfing {an die tak!.n verricliten.

'l(eni 'Margritte
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draagt het bij aan realisatie van strategische doelstellingen
willen we het qua risico en rendement
willen we het qua imago etcetera.

Bij ieder knelpunt, bedreiging, wens of kans moet gekeken worden wat
voor alternatieven er zijn. Niet altijd is automatiseren de beste oplossing.
Vaak zijn organisatorische oplossingen beter dan automatiseringsoplossingen.

Vooronderzoek

- probleemdefinitie en -afbakening

- bepaling relatieve belang

- inventarisatie oplossingsalternatieven

- analyse haalbaarheid, intern en extern

- analyse wenselijkheid, intern en extern

- conclusies.

Zorg voor een evenwichtige portfolio
Er bestaat, om begrijpelijke redenen, dikwijls de neiging om prioriteit te
geven aan nieuwe projecten die manifeste knelpunten oplossen, op korte
termijn resultaat opleveren en waarmee weinig risico's gemoeid zijn. Als de
schaarse middelen daaraan worden besteed zal er te weinig ruimte zijn voor
bijvoorbeeld de meer innovatieve projecten en de projecten met een meer
structureel karakter. Dat kan betekenen dat er te veel aandacht is voor de
korte termijn en te weinig voor de continuiteit van de onderneming. Of dat
er teveel aandacht is voor symptoombestrijding in plaats van het aanpakken
van de oorzaken. Daarnaast bestaat de neiging om in een bepaalde ontwik-
kelingsfase van een bedrijf extra aandacht te besteden aan een terrein, bij-
voorbeeld aan marketing (bij toenemende concurrentie) of aan automati-
sering (na een periode van groei of als kostprijsverlaging nodig is).

Een goed samengestelde projectenportfolio is dus evenwichtig, in de zin dat:
er vernieuwingen en verbeteringen op verschillende terreinen van de
bedrijfsvoering worden gerealiseerd
er niet aIleen 'op de korte baan wordt geschaatst' en zowel korte als
langere termijnresultaten worden nagestreefd
niet aIleen risico-arme projecten worden gestart maar ook enkele meer
risicodragende, innovatieve en waarschijnlijk meer rendabele projecten
naast klein ere projecten ook de grotere worden aangepakt etcetera.

Investeer in relevante kennis
Automatiseerders en managers worden periodiek verrast met nieuwe IT-

JUsje niet a& feiten kJ-nt, moet je soms uit ervaring putten .
Lee Iococca
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trends. Deze leiden tot voorstellen van projecten om deze toe te passen in
de eigen organisatie. Menige manager heeft echter inmiddels een gezonde
argwaan opgebouwd tegen dit soort projecten en vraagt zich af hoe een
reele en relevante trend te onderscheiden van weer een nieuwe 'hype'.
Kennis van trends in de inforrnatietechnologie leidt tot betere investe-
ringsbeslissingen en helpt om tijdig de reele en relevante nieuwe ontwik-
keling te onderscheiden van de 'Iuchtballonneri' en de zaken zonder
impact op de kernactiviteiten.

In 'De IT-trein: wie op tijd instapt hoeft niet te rennen', van Kranendonk, Noorden,
Vrins, 1995 wordt aangegeven hoe men via enkele kernvragen de rei evan tie
van een nieuwe IT-trend kan bepalen.

- Staat er een concrete bedrijfsbehoefte aan de wieg van de If-onrwikkeling (qrganisational

demand) of is het een kerntechnoloog die (weer) iets nieuws heeft bedacht (Technology

push)?

- Is de IT-ontwikkeling 'op tijd'? De timing is van wezenlijk belang voor het succes. Het te

vroeg investeren leidt tot risicovolle experimenten waarbij het eigen bedrijf als 'proefko-

nijn' fungeert. De IT-ontwikkeling is op dat moment nog te duur of de additionele onto

wikkelingskosten worden door de eigen onderneming betaaJd. Er moet idealiter al een

klein aantal bedrijven in de eigen branche bezig zijn met de betreffende IT-ontwikkeling.

- Zijn er publicaties in gerenommeerde (vak)bladen gewijd aan deze IT-ontwikkeling?

Bron: Holland Management Review, 1995

Relevantie van IT-trends

-Is deze IT-ontwikkeling gebaseerd op een proven technology, dat wil zeggen: bestaan er con-

crete toepassingen van in de praktijk? Is dit een toepassing in de eigen branche of gaat

het om vergelijkbare processen binnen andere branches?

- Wordt er door de overheid, grote bedrijven, universiteiten of onderzoeksinstituten geld

gestoken in de verdere verbetering van deze IT-ontwikkeling? Oit geldl met name voor de

meer generieke trends; voor een ontwikkeling in een zeer specifieke 'niche' is men vaak

te laat als men hierop wacht.

- Wordt deze l'T'ontwikkeling door de gerenommeerde marktonderzoeksbureaus zoals de

GarmerGroup of Heliview, gesignaleerd en gevolgd? Bij dit scort onderzoeken wordt

vaak de mening van (IT-)ruanagers onderzocht.

- Wordt deze IT-ontwikkeling via een betrouwbare en bekende leverancier op de markt

gezet? Oit geeft de koper een zekere garantie dat de technologic op een gestructureerde

wijze is ontwikkeld en dat zij over zo'n vijfjaar nog zal worden ondersteund.

- Worden er opleidingen over deze IT-ontwikkelingen aangeboden via cursussen en work-

shops? En via gerenommeerde opleidingsirutituten?

- Is de IT-ontwikkeling echt nieuw, ofslechts een verschijningswijze van 'oude wijn in nieu-

we zakken?

'Wanneer je eakgnmensen 6ijeen ziet f:pmen, /(an fiet niet antlers
of fiet gaat om een samenzauerinq tegen het pu6fie{

Yl.ifam Smitli
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Op basis van deze vragen zijn de volgende IT-trends de laatste jaren voor
veel bedrijven relevante ontwikkelingen gebleken:

elektronisch be rich ten verkeer
workflow management systemen
client/ server technologic
multimedia
virtual reality.

In het in 1997 gehouden onderzoek 'Topmanagement en IT' onder 50
Nederlandse managers (Gianouen, 1997) bleken de volgende nieuwe tech-
nologieen het meest aan te spreken:

datamining en datawarehousing
clien t/server-archi tectuur
internet en intranet
enterprise resource planning (ERP).

In 'Trends in Informatietechnologie' van Noordam en Van der Vlist, 1995 worden
de thans belangrijkste IT-trends en hun mogelijke implicaties uiteengezet.
Daarnaast wordt een bruikbaar model voor het scannen van de belangrijk-
ste trends uiteengezet. Deze techniek is samengevat in Hoofdstuk 8.

In een vervolgonderzoek, waarvan de resultaten in januari 1998 bekend
werden gemaakt, werd door dezelfde auteurs vastgesteld dat in Nederland
het 'IT-awareness' groeit. Organisaties blijken in hoge mate bekend te zijn
geraakt met de mogelijkheden van Intranet, Groupware, Datawarehouse,
Multimedia en Electronic Data Interchange. Opvallend is de sterke groei in
bekendheid van de IT-trends: Smartcards, Callcentre, E-commerce en
Network Computer (Derksen, Noordam en Van der Vlist, 1998).

Zorg voor goede samenwerking tussen verschilIende disciplines
Projectselectie vereist samenwerking tussen de verschillende bedrijfsdisci-
plines. Deze samenwerking is essentieel voor het bereiken van een projec-
ten-keuze en -prioritering die kansrijk is en draagvlak heeft.
Dit kan als voIgt in zijn werk gaan: het management zorgt voor de partici-
patie van de verschillende disciplines, stimuleert het gebruik van objectieve
technieken om rendementen te bepalen, zorgt voor afstemming van strate-
gie en IT-beleid, begroot concurrentievoordelen, beslist over grote auto-
matiseringsprojecten, etcetera. De controller brengt daarnaast zijn finan-
ciele kennis in, geeft beschikbare investeringsruimte aan, zorgt dat
opbrengsten- en kostentrends worden bijgehouden. Automatiseerders
geven de technische mogelijkheden aan en schatten de automatiserings-
kosten. De gebruikers beoordelen commerciele mogelijkheden en schatten

Het grootste probleem is niet am mensen. nieuuie ideeen. te laten. accepteren,
maar am ze oude ideeen. te Iaten vergeten.

sse 'l(gynes
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de opbrengsten en organisatorische kosten in. De personeelsfunctionaris
schat de personele effecten in en bepaalt de daarmee verbonden oplei-
dingskosten, etcetera.

Combineer herontwerpen en automatiseren
De verleiding om te automatiseren is vaak groot. Problemen van een moei-
zaam en inefficient proces lijken relatief snel en eenvoudig te kunnen wor-
den verholpen door te automatiseren. Wij zien in de praktijk echter regel-
matig dat managers en automatiseerders inefficienties automatiseren in
plaats van te elimineren.
Automatiseringsprojecten zijn te vaak gericht op automatiseren van de
bestaande werkwijze. Men richt zich op het automatiseren en/ofversnellen
van afzonderlijke processen binnen een enkele organisatorische eenheid.
Er wordt acceleratie in plaats van transformatie nagestreefd. Dit heeft
geleid tot suboptimalisatie en tegenvallende resultaten.

De 'gap' tussen beschikbare en benutte technologische mogelijkheden
wordt snel groter. De snelgroeiende IT-mogelijkheden moe ten worden
gebruikt bij het herontwerpen van de bestaande bedrijfsprocessen: busi-
ness proces redesign (BPR). Het is noodzakelijk om bij het selecteren van
projecten verder te kijken dan de bestaande werkwijze. Eerst organiseren
dan pas automatiseren. De cruciale vraag is: hoe kunnen de huidige IT-
mogelijkheden het beste worden ingezet om een nieuwe werkwijze opti-
maal te ondersteunen c.q. mogelijk te maken.

Aileen door bij projectselectie op deze manier naar automatiseringspro-
jecten te kijken, zijn drastische verbeteringen van de met automatisering te
behalen resultaten mogelijk, niet door het automatiseren van bestaande
functies, organisatie-eenheden of werkplekken maar door het ondersteu-
nen van herontworpen bedrijfsprocessen. Het potentieel van BPR is vaak
erg groot (onder andere Davenport 1990, Hammer 1990, Van der Linden
1995). In § 3.5 wordt deze aanpak nader toegelicht.

...

Transformeren

IT BPR

Ondersteunen

'l3ij twijfeCnet ze~re voor het onzekgre nemeti en 6ujven twifjefen.
Sy6ren Polet
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Gebruik objectiverende technieken
Er zijn verschillende technieken beschikbaar die van groot belang kunnen
zijn in het dynamische proces van projectselectie- en -prioritering, omdat
deze min of meer objectieve wegingscriteria verschaffen. Deze worden
beschreven in hoofdstuk 8: Technieken.

3.5 Business process redesign (BPR)

IT en BPR
De verleiding om te automatiseren is vaak groot. Problemen van een moei-
zaam en inefficient proces lijken relatief snel en eenvoudig te kunnen wor-
den verholpen door te automatiseren. Wij zien in de praktijk regelmatig dat
managers en automatiseerders inefficienties automatiseren in plaats van eli-
mineren. Men gaat uit van de verkeerde stelling: 'het is inefficient dus auto-
matiseren we het'.

Dejuiste stelling is echter nog steeds: 'eerst organiseren, dan automatiseren'.

Automatiseringsprojecten waren en zijn te vaak gericht op automatiseren
van de bestaande werkwijze. Men richt zich op het automatiseren en/ofver-
snellen van bestaande geisoleerde (deel)processen binnen de functionele
organisatie-eenheden (bijvoorbeeld een marketing informatiesysteem).

Er wordt acceleratie in plaats van transformatie nagestreefd. Dit heeft
geleid tot suboptimalisatie en tegenvallende resultaten van automatisering,
dezelfde fouten kunnen nu sneller en geautomatiseerd worden gemaakt
(Davenport, 1990).

De snelle technologische ontwikkelingen hebben een enorme invloed op
de maatschappij, het bedrijfsleven, de manier van concurreren, de relatie
met partners (toeleveranciers en afnemers) (Christiaanse, 1994) de struc-
tuur van he Ie branches en het schept ook enorm veel nieuwe mogelijkhe-
den. Evans en Wurster (1997) geven voorbeelden hoe IT leidt tot een
nieuw tijdperk in de informatie-economie. Ondernemingen moeten zich
hieraan aanpassen c.q. hier op inspelen.

Volgens Venkatraman (1994) kan dit op drie verschillende manieren, waar-
bij de scope en impact van de mate van verandering verschilt:

Bestaande inefficiinte structuren fie66en gefeitf tot geautomatiseerrfe inejficiinte sttucturen:
:M.:Hammer
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Business Scope Redefinition:
het bedrijf herdefinieert haar business scope, ontwikkelt en introdu-
ceert nieuwe producten en gaat op zoek naar nieuwe markten. Evans
en Wurster (1997) geven in hun artikel als voorbeelden onder andere
de autobranche en retail bankieren
Business Network Redesign:
het bedrijf verandert de manier waarop men samenwerkt met andere
bedrijven en individuen. Christiaanse (1994) heeft bijvoorbeeld de
effecten van IT op de leverancier-distributeursrelatie in de
Amerikaanse luchtvaartindustrie onderzocht
Business Process Redesign:
het bedrijf herontwerpt haar bedrijfsprocessen fundamenteel met
behulp van IT. Van der Linden en Lobry (1995) hebben een heront-
werp beschreven van het betalingsverkeer van een bank.

Hieronder wordt verder ingegaan op radicale veranderingen van de
bedrijfsprocessen binnen een bestaand bedrijf, het zogeheten business pro-
cess redesign.

Het potentieel van BPR is groot
De huidige bedrijfsprocessen zijn vaak historisch gegroeid in plaats van ont-
worpen. Bedrijfsprocessen die wel zijn ontworpen zijn meestal ontworpen
v66r de opkomst van moderne computers en communicatie-technologie en
binnen reeds bestaande functionele units, verre van optimaal.

De huidige informatietechnologie maakt veel efficientere en effectievere
bedrijfsprocessen mogelijk, waarbij gegevens eenmalig worden ingevoerd,
eenmalig electronisch worden vastgelegd en vervolgens worden gedistribu-
eerd naar of raadpleegbaar zijn voor iedereen die de gegevens nodig he eft.
Hiervoor wordt dan gebruik gemaakt van moderne IT-mogelijkheden als
barcoding, OCR-scanners, relationele databases en ED!.

Het werk in veel bedrijven wordt nog steeds gekenmerkt door een ver-
gaande arbeidsverdeling. Deze arbeidsverdeling is vaak nog ontstaan naar
aanleiding van het Taylorisme. Verhoging van de arbeidsproductiviteit werd
nagestreefd door specialisatie. De uit te voeren taken konden sneller wor-
den uitgevoerd als ze simpel en routinematig waren.

De vergaande arbeidsverdeling heeft echter een keerzijde. Bedrijfs-
processen worden gefragmenteerd en worden gekenmerkt door vele over-
drachtspunten met als gevolg vertragingen, fouten, kostenverhoging, intra-
vertie en verlies aan overzicht. ledereen ziet maar een klein stukje van de

'Een. snelle printer produceett sneller KIaapapier.
'Tommy!il.ntfwny 1(Ula
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taart in plaats van het gehele klantbeeld. Het besef van de werknemers dat
zij een klant bedienen en dat het om de klant draait, is vaak ver te zoeken,
evenals de klantsatisfactie. Deze negatieve zaken zijn niet te voorkomen
door de uitbreiding van het middenkader voor extra coordinatie en con-
trole, die in de loop der jaren vaak heeft plaatsgevonden. In veel gevallen
is de vergaande arbeidsverdeling niet (meer) gewenst.
Het roept vaak een hele bureaucratie in het leven en IT kan tegenwoordig
veel routinematige taken overnemen, de 'span of control' van managers
vergroten en de expertise van medewerkers aanvullen. Kortom: het kritisch
analyseren en herontwerpen van de bedrijfsprocessen waarbij de huidige
IT-mogelijkheden optimaal worden benut biedt enorme perspectieven.

Hoewel er nog weinig wetenschappelijk onderzoek is verricht op dit terrein
komen er in de praktijk steeds meer bevestigingen van deze stelling. Zo
steeg in de Verenigde Staten in 1992 voor het eerst sinds jaren de produc-
tiviteit in de dienstensector. Deskundigen zagen de combinatie van IT en
BPR als belangrijke oorzaak (Blackburn, 1993).
Maar een BPR traject moet niet worden onderschat en de keuze om zo'n
traject in te gaan moet bewust worden gemaakt. De resultaten die met BPR
behaald kunnen worden zijn groot. Maar ook hier geldt dat risico's moeten
worden genomen om het rendement te behalen. Het slagen van BPR tra-
jecten vereist een sterk, vastbesloten, vasthoudend en moedig topmanage-
ment dat bereid is, grote investeringen te doen, gedane investeringen ver-
sneld af te schrijven en (vrijwel) alles fundamenteel ter discussie te stellen.
Men moet buiten bestaande kaders kunnen en durven treden en met de
met BPR gepaard gaande onzekerheid kunnen omgaan. De BPR goeroe
M. Hammer; 1990, schat dat 50% tot 70% van de BPR trajecten niet de
gewenste resultaten bereikt door het niet bestand zijn tegen de onzeker-
heid en het te snel stoppen van de cruciale managementsponsoring.

Regelmatig worden door het topmanagement ook zoveel randvoorwaarden
gesteld dat er geen sprake meer is van het van 'scratch' af aan opbouwen
van een nieuwe organisatie(-eenheid). De reeds uitgestippelde strategie, de
huidige technische infrastructuur, bepaalde coresystemen, geen (gedwon-
gen) ontslagen, handhaven van het aantal formatieplaatsen of bepaalde
sleutelfunctionarissen, arbeidsvoorwaarden, het productenpakket, handha-
ving aantal geografische locaties, (delen van) de hoofdstructuur van een
organisatie, maximale doorlooptijd, maximum aan investeringen en niet in
de laatste plaats de samenstelling van de directie zijn allemaal voorbeelden
van randvoorwaarden die in de praktijk worden gesteld. Soms worden
zoveel randvoorwaarden gesteld dat het eigenlijk geen echte BPR trajecten
meer zijn maar meer 'stap-voor-stap' verbetertrajecten.

'Efficiencg is de aingengod doen. 'Effectiviteit isgade aingen doen.
Peter 'Drucker



3 Projectselectie 45

De grootste voordelen worden behaald met BPR trajecten waarbij een
'greenfield' benadering wordt gehanteerd zonder randvoorwaarden. Er
wordt dan uitgegaan van een flexibele personeelsformatie waarbij vooraf
geen beperkingen worden gesteld ten aanzien van in-, door- en uitstroom
van mensen. De nieuwe organisatie is dan bepalend voor de mate van her-
toedeling van werk, omscholing, outplacement, natuurlijk verloop, ontslag
en aannemen van nieuwe mensen met relevante vaardigheden.

Bedrijven die te laat of slechts in naam BPR trajecten opstarten, zouden wei
eens een serieuze achterstand op de concurrent kunnen oplopen en in
sommige gevallen hun continuiteit in gevaar kunnen brengen. Het her-
ontwerpen van een business unit heeft over het algemeen een doorlooptijd
van 3 tot 6 maanden. Maar de doorlooptijd van de irnplementatie (waarin
de opbrengsten worden verzilverd) bedraagt veelal 2 tot 4jaar. Dus bedrij-
ven die pas beslissen om daadwerkelijk te gaan herontwerpen op het
moment dat ze de vruchten van herontwerpen zien bij de concurrent,
lopen behoorlijk achter. Kortom: kies bewust maar op tijd.

Wat en hoe van BPR

BPR is niet synoniem aan saneren of wegsnijden van vet
BPR trajecten leiden veelal tot drastische personeelsreducties. Toch is BPR
iets heel anders dan het saneren van een organisatie of het wegsnijden van
vet. Historisch gegroeid vet zal zeker onderhanden worden genomen, maar
dat is niet de essentie van BPR. Bij BPR wordt getracht het geheel van pro-
cessen in logistiek opzicht te optimaliseren. Hiertoe wordt de bestaande
werkwijze kritisch geanalyseerd en worden de regels en uitgangspunten die
de huidige performance veroorzaken ter discussie gesteld.
Vervolgens worden de bedrijfsprocessen van klant tot klant onafhankelijk
van bestaande organisatiegrenzen, afdelingsvormen, locaties of hierar-
chieen, fundamenteel herontworpen. IT dient hierbij als hefboom.

Van klan! tot klant over grenzen, afdelingsvormen, etcetera

l
Over

grenzen
Over Over Over ">.
functies hierarchieen locaties /

9{lets is zo zinloos als efficient doen. wat niet moest ge6euren.
Peter 'Druc.II:p
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Tijdens een BPR traject moet worden gezocht naar de punten waar toepas-
sing van IT het hoogste rendement oplevert. Voor deze IT-toepassingen
moeten dan automatiseringsprojecten worden gestart. De kwantitatieve
doelstellingen van een BPR traject worden gebruikt als meetpunten voor
sturing en vergelijking. Zij zijn veelal een uitstekende basis voor kosten-
batenanalyses van de op te starten automatiseringsprojecten.

Focus bij BPR op de goede zaken

Niet: Maar:

- klant bepaalt wat organisatie moet kunnen

- inefficienties elimineren

- organisatie bepaalt wat klant wil

- inefficienties automatiseren

- automatische foutencorrectie - voorkomen van fouten

- rninder klachten krijgen

- minder geld verspillen

- controles overbodig maken

- produktiviteitsverhoging

- sneller klachten afhandelen

- rninder geld uitgeven

- minder controleren

- minder mensen

- verbeteren -vemieuwen

- serieel

- speciahsatie

- verticaal functioneel management.

- parallel

- taakverbreding en -verdieping

- horizontaal procesmanagemen t.

Belangrijke uitgangspunten bij BPR
Marktontwikkelingen en behoeften van de onderneming zijn de aanleiding
om een BPR traject op te starten. Het initiatief om zo'n traject te starten ligt
bij het topmanagement en nergens anders. Uitgangspunt bij BPR is het
totale bedrijfsproces van klant tot klant. Allereerst moet er worden bepaald
welke bedrijfsprocessen voor heron twerp in aanmerking komen (Byrne
1993, Davenport 1990, Hammer 1990):

aile processen
de belangrijkste hoofdprocessen.

Enkele belangrijke uitgangspunten bij BPR

- gehele bedrijfsproces van klant tot klant

- prioritering van processen op basis van klantsatisfactie

- richtje op belangrijke processen in plaats van op uitzonderingen

- richtje op processen voor groepen soortgelijke producten in plaats van op procesgangen

- zoek naar win-win situaties bij het herontwerpen over de ondememingsgrenzen heen.

In aefa6rie/(maK;gn we cosmetica; in de winl<:!-[ oerkppen. we hoop.
Charles 'lI.fvson
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Bij het herontwerpen moet men criteria voor urgentiebepaling vaststellen.
Vaak krijgen die hoofdprocessen die de klant belangrijk vindt en waarbij de
prestatie-eisen het meest afwijken van de prestatie-eisen die de klant stelt de
hoogste prioriteit, bijvoorbeeld te lange doorlooptijd of te veel fouten.
Klantsatisfactie gaat hier boven het kostenniveau van een bedrijfsproces. De
prestaties richting de klant staan centraal en geven hier de doorslag.

Bij BPR richt men zich zoveel mogelijk op de belangrijkste processen in
plaats van op de uitzonderingen. Tracht process en voor groepen gelijk-
soortige producten te herontwerpen in plaats van een procesgang voor een
specifiek product. Dit komt de flexibiliteit van het proces ten goede en
maakt inpassing van nieuwe producten relatief eenvoudig. Het is bijvoor-
beeld beter je te ricbten op het herontwerpen van het gehele verkooppro-
ces in plaats van het verkoopproces voor verschillende producten afzon-
derlijk. Vaak is men geneigd te veel te gaan detailleren om meer zekerheid
te verkrijgen. Dit vergt veel inspanning maar levert relatief weinig toege-
voegde waarde.

Bij herontwerpen van bedrijfsprocessen over de ondernemingsgrenzen is
het zoeken van een win-win situatie het uitgangspunt. Wil een klant of toe-
leverancier meewerken dan moet hij er immers ook op vooruit gaan.

Bij BPR stelt men voortdurend de volgende vragen:
waarom
wat also

Bij BPR zijn altijd 4 activiteiten te onderkennen:
a. focussen
b. analyseren
c. herontwerpen
d. implementeren.

a. Focussen
BPR trajecten zijn ingrijpend en omvangrijk. Niet aileen is het belang-
rijk om bewust te kiezen om een BPR traject te starten, ook een goede
voorbereiding is van belang. In het begin worden missie, doelen en
strategie getoetst (soms geexpliciteerd of (gedeeltelijk) bepaald) en de
focus van het BPR traject bepaald.
Tevens worden de potentiele opbrengsten ingeschat en wordt een
communicatieplan gemaakt en wordt de communicatie in gang gezet.
De mensen moeten immers weten wat er gaat gebeuren en wat er van
hun wordt verwacht.

'lJenkf-n ist sduoet, datum. urteilen wir.
Cad gustav JulltJ
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b. Analyseren
Het analyseren betreft onder andere het analyseren van klanteisen, het
gevoerde productenpakket, de processen (wat wordt er gedaan), het
beoordelen van projecten en systemen. Tevens worden de kritieke sue-
cesfactoren en de in de toekomst gestelde eisen per proces bepaald. De
analyse verschaft gegevens voor een zogenaamde nulmeting. Het is
belangrijk om zo'n nulmeting vroeg in een BPR traject te doen. Het suc-
ces van BPR is achteraf alleen te bepalen als er een vergelijkingsbasis
beschikbaar is, de performance voor BPR versus de performance na BPR.
Verder is een nulmeting belangrijk als ijkpunt om te bepalen of BPR
gericht is op de juiste processen en/of aspecten (Batelaan, 1993).
Voldoen huidige en/of herontworpen processen aan de toekomstige
gestelde eisen.

Een steeds vaker toegepast hulpmiddel ten behoeve van de nulmeting
is de Balanced Business Scorecard (BBS). Met behulp van BBS wordt de
performance van de onderneming en/of van bedrijfsprocessen in
kaart gebracht door middel van financiele en niet financiele indicato-
ren. Zie voor een nadere toelichting van deze techniek hoofdstuk 8.

c. Herontwerpen
Bij het herontwerpen wordt het gevoerde productenpakket waar
mogelijk gemodulariseerd (lego-effect). Door productrnodularisatie
kunnen producten worden geleverd die in de ogen van de klant maat-
werk zijn, maar voor de back office standaard. Het aantal uitzonderin-
gen in de verwerking zal hierdoor sterk kunnen worden gereduceerd.
Verder worden de processen om tot deze producten te komen heront-
worpen. Er wordt hierbij gestreefd naar optimalisatie van het to tale
proces. Veranderingen in de processen worden gecompenseerd of
mogelijk gemaakt door een uitgebalanceerde IT-ondersteuning van de
processen. Dit houdt in, dat in de herontwerpfase de benodigde sys-
teemfunctionaliteiten moeten worden benoemd.

Na het herontwerpen van de primaire processen worden de bestuurlij-
ke processen vormgegeven. Ook wordt de organisatiestructuur vastge-
steld, de nieuwe performance management systematiek geintegreerd
en het implementatieplan geinitieerd,

d. Implementeren
Tijdens de implementatie worden het benodigde programma en de
benodigde projecten opgestart. Het aantal benodigde projecten
bedraagt al gauw vele tientallen. Er moeten veranderingen worden

'Engineering is tfie art of using imperfea solutions in search. of peifect ones.
5WfTej'l(riraa
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gerealiseerd op het gebied van automatisering, organisatie, communi-
catie en personeel en al deze veranderingen moeten in hun samen-
hang worden gemanaged. Het tempo van de implementatie is van
belang. De herontwerp-ideeen kunnen magnifiek zijn. Maar als de
implementatie te lang op zich laat wachten dan zal her BPR traject
onvoorwaardelijk mislukken. IT is hierbij een tijdkritische factor.
Daarom wordt veelal ook de automatiseringsafdeling herontworpen
(Moad, 1993). Hierover meer in de volgende paragraaf.

BPR en de automatiseringsafdeling

BPR leidt tot vele veranderingen op het gebied van:
organisatie (bijvoorbeeld het organiseren rond processen in plaats
van functies)
personeel (bijvoorbeeld taakverbreding en -verdieping in plaats van
specialisatie)
informatievoorziening (bijvoorbeeld klantgerichte applicaties in plaats
van functionele of product applicaties).

IT is bij de implementatie echter een tijdkritische factor. Bijvoorbeeld de
inzet en het beheer van hulpmiddelen zoals CASE-tools is vaak niet tijdig
geregeld. Ze moeten worden besteld, getest en mensen moe ten ermee
leren werken, etcetera. Daamaast neemt de vraag naar snelle ontwikkeling
van applicaties en nieuwe technologieen drastisch toe. De automatiserings-
afdeling speelt bij een BPR traject dan ook een cruciale 1'01.

De ingrijpende verandering van de organisatie als gevolg van een BPR tra-
ject beinvloedt vaak ook de rol, organisatie en werkwijze van de automati-
seringsafdeling.
Eerst ontwikkelde de automatiseringsafdeling voomamelijk functionele
applicaties die de bestaande werkwijze ondersteunde. Nu moeten applica-
ties worden ontwikkeld die cross-functioneel zijn en de herontworpen
bedrijfsprocessen ondersteunen.
Er wordt van de automatiseringsmedewerkers verwacht dat zij kritisch mee-
denken en een substantiele bijdrage leveren aan het creeren van deze fun-
damenteel nieuwe bedrijfsprocessen.

Doordat de vraag verschuift van het ontwikkelen van functionele applicaties
naar cross-functionele applicaties over afdelingen heen wordt de functio-
nele indeling van de automatiseringsafdeling minder gewenst. Bij verzeke-
ringsmaatschappijen had men bijvoorbeeld vaak een aparte groep ontwik-

'Ifie omy place where succes comes before wor/( is in the dictionary.
villa! Sassoon
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kelaars voor de ontwikkeling van functioneel gerichte applicaties voor auto,
brand, leven, etcetera. Meer en meer wil men in de toekomst echter klant-
gerichte applicaties ontwikkelen waarmee een medewerker aIle relevante
gegevens (auto-, brand-, levensverzekering etcetera) van elke klant kan
opvragen. Als wordt gefocust op dit soort applicaties kan beter voor een
andere organisatorische indeling van de automatiseringsafdeling worden
gekozen, bijvoorbeeld teams gespecialiseerd op soort technologie.

Van:

- autornatiseren bestaande werkwijze

- functionele applicaties

- orgartisatorisch functionele indeling

- te late oplevering volgens de bestaande

werkwijze.

Naar:

BPR veranderingen raken en betreffen ook de automatiseringsafdeling

- meedenken over nieuwe werkwijze

- cross-functionele applicaties

- andere indeling (bijv. naar platform)

- tijdige oplevering volgens een aangepaste

werkwijze.

Ook zal de werkwijze van de automatiseringsafdeling moeten worden aan-
gepast. Automatiseringsprojecten zijn vaak gebonden aan krappe dead-
lines, die met de huidige manier van werken meestal niet worden gehaald.
Een succesvolle implementatie van een herontwerp vergt een snelle ople-
vering van nieuwe systemen, vaak sneller dan men gewend was en dan
meestal nog met de nieuwste technologieen. Dat is met een onaangepaste
werkwijze veelal onmogelijk.

Voor het succes van BPR is het belangrijk dat de automatiseringsprojecten
die voortvloeien uit een BPR traject op tijd worden opgeleverd.
Om tijdige oplevering mogelijk te maken kunnen maatregelen worden
genomen als:

BPR ondersteunende projecten hoge prioriteit te geven. Vaak zelfs ten
kosten van routine onderhoud
gebruik van CASE-tools en het hergebruik van software sterk bevorde-
ren/ stimuleren
zoveel mogelijk parallel in plaats van serieel ontwikkelen
bonussen verstrekken aan automatiseringsmedewerkers als zij een
meetbare bijdrage aan de resultaten van BPR hebben geleverd
werken in kleine flexibele teams bestaande uit senior automatiserings-
medewerkers en senior gebruikers volgens de principes van rapid
application development (RAD)

:Meneou veer meer aingen tot stand 6rengen indiea men er minier uoor anmogefijl( hie[jf.

9vfafesfier6es
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trainen en opleiden van medewerkers
automatiseringsafdeling zien aIs profitcenter in plaats van costcenter
met een strikt budgetplafond.

Mogelijke maatregelen om oplevering van BPR.automatiseringsprojecten te versneUen

- toekennen hoge priorireit aan BPR-automatiseringsprojecten

- bevorderen/stimuleren gebruik van CASE-tools en hergebruik van software

- zoveel mogelijk parallel ontwikkelen

- verstrekken van bonussen

- rapid application development (RAD)

- trainen en opleiden van rnedewerkers

- geen strikt budgetplafond voor automatiseringskosten.

Het soort werk van de automatiseringsafdeling zal veelal ook veranderen.
Het werk zal minder routinematig en meer vernieuwend worden, minder
onderhoud, meer nieuwbouw en veel nieuwe technologieen. Niet iedereen
zal hiervoor even geschikt zijn en de veranderingen even wenselijk vinden.
Daardoor zal enige instroom en uitstroom van automatiseringsmedewer-
kers onvermijdelijk zijn.

3.6 Technieken voor projectselectie

Er zijn verschiIlende technieken die het proces van selectie van IT-projec-
ten kunnen ondersteunen.

Technieken voor projectselectie

- methode van Bedell

- kosten/rentabiliteits matrix

- strategische beslissingsanalyse

- prioriteitstelling volgens Buss

- information economics

- portfolio-benadering

- netto contante waarde methode

- internal rate of return

- return investment

- terugverdientijd

- profitability index.- IT-Assesment

- score-modelJen

Deze technieken worden uitgebreid behandeld in hoofdstuk 8. Wij willen
ter iIlustratie hiema in het kort ingaan op de meest relevante.

Mijn enige houuast is da: wat if( vast f(an houden.
Haman'13rooa
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Methode van Bedell
Deze methode richt zich op de selectie van te ontwikkelen informatiesyste-
men op basis van een weging van de mate waarin deze activiteiten onder-
steunen die strategisch van belang zijn.
Gekeken wordt naar de balans tussen effectiviteit en belang op drie niveaus:
activiteiten-, bedrijfsprocessen- en organisatieniveau. Bedell maakt gebruik
van verschillende indices en van de navolgende investeringsmatrix.

Investeringsmalrix

agressief selectief

hoog investeren investeren

belang

van

informatie-

systemen

lang stabiliseren desinvesteren

-: laag hoog.: effectiviteit van het huidige informatiesysteem

Strategische beslissingsanalyse (SBA)
SBA is een meer algemene techniek, ook toepasbaar bij de selectie van niet-
automatiseringsprojecten. SBA heeft tot doel op systematische en formele
manier informatie te genereren en te analyseren, die van belang is voor het
nemen van strategische beslissingen (Groote, 1990).

SBA bestaat uit vier stappen:
ontwikkeling van een beslissingsbasis: inventarisatie van alternatieven,
bepalen keuze-criterium, bepalen van relevante factoren en opstellen
van een invloedsdiagram
analyse: kwantificering van de kwalitatieve beslissingsbasis aan de hand
van kritische onzekerheden en gevoeligheidsanalyses
evaluatie van kansen: bepaling van de kansverdeling en de waarde van
de belangrijkste invloedsfactoren
beoordeling: besluitvorming, al dan niet na verdere verdieping van de in
de eerdere stappen verkregen beslis-informatie.

Zander wrijving geen vooruitgang.
Jolin Peter 'l(flntz
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Information Economics (IE)
Het IE-model van Parker/Benson is geschikt voor het beoordelen van IT-
investeringen vanuit een bredere zienswijze dan aIleen opbrengsten als kos-
tenbesparing en omzetverhoging. IE gaat uit van het begrip 'waarde' en het
effect dat een IT-investering heeft op de prestaties van de onderneming.
IE vult de traditionele kosten-batenanalyse aan met technieken am een ver
beterde return on investment te realiseren:

waarde - koppeling
waarde - versnelling
waarde - herstructurering
innovatie - waardering.

Daarnaast wordt een techniek voor multicriteria-analyse toegepast gericht
op bedrijfseconomische en technologische criteria. Voorts maakt IE
gebruik van een uitgebreid score-model (Parker, Trainor, Benson, 1988).

IT-Assesment (ITA)
De kwaliteit van de bedrijfsvoering is sterk afhankelijk van de kwaliteit van
de geautomatiseerde informatiesystemen. Kwalitatief slechte systemen kun-
nen continuiteitsbedreigend zijn. De kwaliteit van de bestaande systemen is
dan oak vaak sterk bepalend voor het toekomstige IT-beleid.
ITA is gericht op het periodiek (bijvoorbeeld een keer per drie jaar) zowel
functioneel als technisch doorlichten van de kwaliteit van de aanwezige sys-
temen. Aan de hand van gestructureerde vragenlijsten worden het belang,
de technische kwaliteit en de functionele kwaliteit van systemen bepaald en
aan elkaar gerelateerd.

Netto Contante Waarde Methode (NCW)
De NCW methode is waarschijn1ijk de meest gebruikte methode voor het
ondersteunen van investeringsbeslissingen. Zowel bij bedrijfsovernames als
bij projectkeuzes van algemene projecten wordt meestal de netto contante
waarde methode gebruikt.

Vervangingsprojecten

Uitbreiding bestaande activiteiten

Uitbreiding nieuwe activiteiten

Buitenlandse activiteiten algemene

& administratieve projecten

Bran: Homgren/Fosten 1987

28%

44%

41%

1975 1980

45% 56%

62% 75%

58% 71%

59% 72%

Gebruik van de NCW-methode bij projectbeslissingen

Projectcategorie 1970

45%

'Wanneer een ondetneminq succesuol vettoopt, schijnt zij 6ijna a[tiji de vrudit
van eengroots opgezet plan. te zijn geweest.

'Etienne ~!f



54 Deet II: De aanpak

De New-methode is de meest geavanceerde methode voor het maken van
een financiele afweging met betrekking tot automatiseringsprojecten en
ons inziens de meest geschikte methode.

Bij de New-methode wordt gekeken naar ingaande en uitgaande kasstro-
men, ofwel inkomsten en uitgaven. Het gaat hierbij om de incrementele
kasstromen als gevolg van het project. Hoe zouden de kasstromen er uit-
zien als het project niet en als het project wei werd ondernomen. De netto
contante waarde methode wordt soms gecombineerd met een maximale
terugverdientijd om te kijken na hoeveeljaar de initiele investering is terug-
verdiend en het geinvesteerde geld weer beschikbaar is. Dit is een goede
combinatie, die echter tot tegenstrijdige conclusies kan leiden. In het alge-
meen moet het meeste belang worden gehecht aan de resultaten van de
New-methode. Echter, in een dynamische en risicovolle omgeving moet
een kortere terugverdientijd worden geeist,

'Beslissender ian wat we a! ian met weten
is iatgene wat we met wi1fen weten.
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4.1 InIeiding

Investeringen, oak in informatietechnologie, zijn geen eenvoudige routi-
nematige zaken. Er is dan ook een andere dan de 'day-to-day-aanpak nodig
om de met een investering gemoeid gaande activiteiten te managen: van de
idee- en besluitvorming, tot het daadwerkelijk plegen van de investering en
het vervolgens realiseren van de effecten daarvan.
Projectmanagement is meestal de manier om dit soort zaken tot een goed
einde te brengen, zowel financieel als anderszins. Het adequaat omgaan
met IT-investeringen en goed projectmanagement hebben dan ook alles
met elkaar te maken . .:[egenvallende resultaten van IT-investeringen zijn,
zoals hiervoor aangegeven, maar aI te vaak te wijten aan falend projectma-
nagement. Er is dus aIle aanleiding om in dit kader aandacht te schenken
aan het hoe en waarom van projectmanagement.

Over projectmanagement is veel gepubliceerd. Het standaardwerk op dit
terre in was 'Projectmatig werken' van Gert Wijnen, Willem Renes en Peter
Storm (Wijnen, 1988). Dit projectmanagementconcept biedt een compleet
denk- en werkmodel dat in de praktijk vele malen succesvol is toegepast op
diverse soorten projecten, waaronder automatiseringsprojecten. Dit concept
is verder uitgewerkt in 'Het managen van unieke opgaven. Samen werken aan
projecten en programma's' van Gert Wijnen en Rudy Kor (Wijnen, 1996).
Dit projectmanagementconcept is het uitgangspunt van dit hoofdstuk. In
paragraaf 4.2 wordt uiteengezet wanneer het hanteren van een projectma-
tige aanpak wenselijk is. Vervolgens worden in de paragrafen 4.3 tot en met
4.7 de belangrijkste elementen van dit concept behandeld, waar nodig aan-
gevuld met zaken die relevant zijn voor rendabele automatiseringsprojec-
ten. Hierbij wordt op enkele plaatsen gebruik gemaakt van elementen van
andere methoden voor projectmatig werken. In paragraaf 4.8 wordt rapid
application development behandeld, een specifieke aanpak voor systeern-
ontwikkelingsprojecten.

4.2 Wanneer projectmatig werken

Er zijn verschillende manieren om een probleem aan te pakken en uit te
voeren werkzaamheden te managen. Welke aanpak men zal hanteren
hangt af van de mate van voorspelbaarheid van het resultaat dat men wil
bereiken en de weg daar naar toe.

Voor iedet ingewiK..~ft{probleem.bestaat een aantreK..~aj~
en eenvouaige opfossing aie niet werkj
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Er worden drie werkvormen onderscheiden: de improviserende aanpak, de
routinematige aanpak en de projectmatige aanpak.

De improoiserende aanpak wordt vooral gehanteerd als men wordt gecon-
fronteerd met problemen of activiteiten waarmee men niet bekend is. Deze
aanpak is vooral gericht op flexibiliteit en snelheid. Men gaat direct aan de
slag, zonder te voren bepaalde procedures en richtlijnen te volgen. Deze
worden al doende bedacht. De voorspelbaarheid van de weg die men moet
doorlopen om het resultaat te bereiken is klein en de beheersing van mid-
delen is dan ook zeer moeilijk. Het eindresultaat is van tevoren vaak niet
bekend. Bijvoorbeeld: het doen van fundamenteel onderzoek.

Vaak wordt er bij nieuwe activiteiten flink geimproviseerd. Totdat wordt
onderkend dat telkens opnieuw het wiel wordt uitgevonden en men effi-
cienter wil gaan werken. Men zal dan zo snel mogelijk een meer doelge-
richte, meer planmatige aanpak gaan hanteren. Ervaringen worden vastge-
legd in procedures. Naarmate de ervaring met de problematiek groot
genoeg is, zal men het probleem steeds routinematiger gaan aanpakken. In
de loop van de tijd verandert dus vaak de aanpak met be trekking tot een
bepaalde problematiek.

De routinematige aanpak wordt meestal gehanteerd wanneer men activiteiten
wil uitvoeren, die regelmatig voorkomen onder gelijkblijvende omstandig-
heden. De mate van voorspelbaarheid van het resultaat en de weg om dat
resultaat te bereiken zijn hoog. Bestaande taak- en verantwoordelijkheids-
verdeling worden bij het uitvoeren van de activiteiten zoveel mogelijk
gecontinueerd. De op basis van ervaring verkregen inzichten in de aard en
oplossingen van technische en organisatorische problemen, probeert men
zoveel mogelijk in standaardprocedures en -regels vast te leggen. Dit alles
gebeurt om tot een zo efficient mogelijke uitvoering van activiteiten te
komen. Bijvoorbeeld: het verzorgen van de debiteurenadministratie. De
improviserende- en routinematige aanpak zijn twee uitersten.

omvat;

Projectmatig werken is een goede methode van werken indien:

- het gewenste resultaat niet gebeel nieuw is, maar weI nieuwe aspecten of elementen

- mensen uit verschillende disciplines of vakgebieden dat resultaat gezamenlijk moeten

bereiken;

- men eenmalig een maximale prestatie moet leveren;

- men over beperkte middelen beschikt am dat resultaat te bereiken.

Bran: Wijnen, 1988

:Men leidt een oolk; sledus door het een toekomst te tonen;
een leidet is een kpopman. in uenuaduinqen.

'J&pofeon '.Bonaparte
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De projecunatige aanpak kan hier tussenin worden geplaatst, kijkend naar
de mate van voorspelbaarheid van het resultaat en de weg die doorlopen
moet worden om dit resultaat te bereiken. Als het gaat om eenmalige com-
plexe opgaven waarbij het van belang is dat een tevoren afgesproken resul-
taat met beperkte middelen wordt gehaald, dan ligt de projectmatige aan-
pak voor de hand.

Drie werkvormen

RoutineImprovisatie

• ad hoc

• proces-aanpak

• onzeker

• continu

• procedure-aanpak

• zeker

• VTaag • duidelijk

• bekend• nieuw Planmatig werken

Projecbnatig

• voorzien

• planning-aanpak

• nogal zeker

• geleidelijk duidelijker

• gewenst

Toenemende voorspelbaarheid van:

• het (project)resultaat

• de (project)weg

Bron: Wijnen 1988

Onder een project verstaan wij aIle activiteiten die nodig zijn om een voor-
af gedefinieerd projectresultaat te bereiken. Een project heeft de volgende
kenmerken:

definieerbaar begin en einde
resultaatgericht
uniek
ingewikkeld
onzeker
kostbaar
potentieel rendement
multidisciplinair
essentieel voor de betrokkenen
vanuit een punt beheersbaar
een opdrachtgever.

'Waar net uisioen ant6reel(t, verwiftfert ft.et vall:.:
Dorothee Soffe
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Investeringen in automatisering hebben veelal de kenmerken van een pro-
ject. Er wordt bij investeringen in automatisering dan ook vaak de project-
matige aanpak gehanteerd om, met efficient gebruik van tijd, geld, midde-
len, en de juiste inzet van mensen, het gewenste eindresultaat te bereiken.
In 'Projectmatig werken' (Wijnen, Renes en Storm, 1988) is op basis van
deze principes een projectaanpak van faseren, beslissen en beheersen ont-
wikkeld.

Principeschema projectmatig werken

Idee Wat Hoe Hoete Doen In-stand-
maken bouden
voorbe- realisatie nazorg
reiding

Faseren

initiatief definitie on twerp

Project-
resultaat

Project-

weg

Bestissen Beheers-

plannenProject- Project-
programma ontwerp

Realisatie- Nazorg-
programma programma

Project-

opdracht

T

Geld G

Beheersen Beh~~.~~==================================~
Kwaliteit K~~~====================================~
Informatie

Organisatie 0

Bron: Wijnen J 988

Deze aanpak wordt hierna toegelicht, hier en daar aangevuld met elernen-
ten die van bijzonder belang zijn bij automatiseringsprojecten dan weI de
uitvoering van investeringen in informatietechnologie,

We gaan achtereenvolgens in op de volgende elernenten van projectmatig
werken:

afbakenen van projecten
faseren van projecten
structureren van projecten
beheersen van projecten
beslissen over en binnen projecten.

'Wat je niet doet is a[tija 6e[angrijR!-r
dan. wat je we[ doet.
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4.3 Afbakenen van projecten

Ook voor projecten geldt dat een goed begin het halve werk is. Het begin
van een project is erg belangrijk en verdient de nodige aandacht. Door
tijdsdruk of andere redenen wordt vaak niet de nodige aandacht besteed
aan de start van een project, met alle negatieve gevolgen van dien.

Afbakenen: aangeven wat het projectresultaat weI en niet is.

In het begin moet het te bereiken projectresultaat worden overeengeko-
men met de verschillende projectbetrokkenen. Het na te streven projectre-
sultaat moet eenduidig worden vastgesteld zodat het richting geeft aan het
project. Als het afgesproken projectresultaat niet duidelijk en/of multi-
interpretabel is, dan is er sprake van een risicovol en moeilijk te managen
project. De kans op kostenoverschrijdingen, tegenvallende kwaliteit, tegen-
vallende opbrengsten, en andere teleurstellingen etcetera is dan groot.
Projecten mislukken dan ook vaak al bij de start.

Het goed afbakenen van het projectresultaat is bij automatiseringsprojec-
ten dikwijls moeilijk. Dit wordt veroorzaakt door zaken als:

de grote invloed van automatisering op verschillende aspecten van de
bedrijfsvoering
onduidelijke en veranderende eisen
communicatie kloof tussen gebruikers en automatiseerders
snel opeenvolgende technische ontwikkelingen
onderschatting van de complexiteit
het ontbreken van een vooronderzoek of feasibility study.

Ontwikkeld systeem

en/o]

Geinstalleerd systeem

Imlof
Operation eel systeem

Imlof
Geaccepteerd systeem

en/o]

Beheerd systeem

Projectresultaat?

Pro6femen ontae/(k:?n is even 6efangrij/( als ptoblemen. oplossen.
Leo 5tpostd
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Een goed hulpmiddel bij het afbakenen van het projectresultaat is het
beleidsvierkant, ook weI aangeduid als het kwaliteitsvierkant. Dit door
Vinkenburg ontwikkelde vierkant is bedoeld als hulpmiddel voor het opstel-
len van haalbare plannen (Vinkenburg, 1990).
Dit model dwingt ertoe resultaatsvraagstukken op twee niveau's te bekijken:

het niveau van het willen (plan, beleid, strategie) en het niveau van het
kunnen (actie, uitvoering, tactiek)
naast interne (binnen de organisatie te bepalen) factoren ook externe
(door de omgeving bepaalde) factoren in beschouwing te nemen.

Aldus worden verschillende invalshoeken en gezichtspunten geconcreti-
seerd en met elkaar geconfronteerd. In het navolgende schema is het
beleidsvierkant gesimplificeerd ingevuld ten behoeve van de afbakening
van een softwareproject waarbij nog discussie is over zelf ontwikkelen of een
pakket kopen,

Beleidsvierkant

Beleid Uitvoering

Wat moet er Wat kan er

• Moeten we ons onderscheiden • Zijn er bruikbare pakketten

Extern op het betreffende gebied? beschikbaar?

• Wat voar eisen stellen anze • Zijn ze technisch en

afnemers in dezen? functioneel inpasbaar?

Wat willen wij Wat kunnen wij

• Willen we op het onderhavige • Hoeveel ontwikkelcapaciteit

Intern gebied ontwikkelervaring is er beschikbaar?

opdoen? • Hoeveel financiele

• Welke prioriteiten zijn er middelen?

gesteld? • Hoeveel doorlooptijd?

Deze techniek wordt nader toegelicht in hoofdstuk 8.

Ook het houden van een zogenaamde Project-Start-Up (PSU) kan het afbake-
nen vergemakkelijken.

Strategy is the management of ignorance.
Xffner
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Een PSU is een gestructureerde bijeenkomst van het toekomstige project-
team, samen met de opdrachtgever en dient om:

een eensluidend begrippenkader te creeren
de aard en omvang van het project te bespreken
het resultaat te concretiseren
grip te krijgen op uit te voeren werkzaamheden
duidelijkheid te scheppen over de verdeling van taken, verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden
het draagvlak van het project te vergroten
kennis te maken met andere teamleden en teamvorming te bevorde-
ren.

De bedoeling van een PSU is bovendien dat er een sfeer ontstaat van
'samen kIaren we die kIus' en dat iedereen ook weet wat die kIus inhoudt.

Bij de projectafbakening is het van groot belang een onderscheid te maken
tussen projectdoelen en projectresultaat. Een project kan vele doelen die-
nen en de doelen verschillen meestal per belanghebbende. Het projectre-
sultaat is een gezamenlijk nagestreefd mid del om zakelijke en persoonlijke
doelen te bereiken. Het projectresultaat kan vaak maar ten dele aan de doe-
len tegemoet komen.
Het is belangrijk bij de start van het project het gemeenschappelijke in de
projectdoelen te achterhalen. Het gemeenschappelijke in de doelen is de
reden dat alle betrokkenen hetzelfde resultaat willen nastreven.
Compromissen zijn daarbij onontbeerlijk.

Als het gemeenschappelijke in de doelen bekend is, kan een gemeen-
schappelijk na te streven projectresultaat worden bepaald. Het beeld van
het projectresultaat moet helder en eenduidig zijn.
Dit beeld wordt verkregen door overeenstemming te bereiken over de vol-
gende zaken:
de vraagstelling

welk probleem moet worden opgelost
welke kans moet worden benut

de vertrekpunten
wat is de samenhang met andere projecten
welke belangen zijn er mee gemoeid en welke prioriteiten zijn er

het projectresultaat
wat is het projectresultaat weI
wat is het projectresultaat niet.

'De ware ontrfei(!(jngsreis 6estaat niet uit he: zoe/(pt van nieuuie vergeziditen,
maar in het f(rijgen van nieuue ogen.

:Marcel Proust
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Bij het afbakenen van projecten is het van beJang verschil te maken tussen
globaal en vaag. De beschrijving van het projectresultaat kan en hoeft aan
het begin van het project nog niet gedetailleerd te zijn. Maar de beschrij-
ving mag niet multi-interpretabel zijn, dat wil zeggen dat hij duidelijk en
slechts voor een uitleg vatbaar mag zijn. Dit om te voorkomen dat de eisen
voortdurend blijven veranderen tijdens het project. Kortom: globaal mag
en vaag mag niet. De eenduidigheid van her projectresultaat is te controle-
ren door aan de verschillende projectbetrokkenen de toetsvraag te laten
beantwoorden: wat is er af als het af is?

Mstemmen van verwachtingen

Whal the Vt'lldo~ Pru~

WlmljfiI'l2IJyb .....ih

Bron: Strassmann, 1990

Whal AudiWT'J Recommend

Yifs fiet nietge6eun[ was, was fiet 001( niet voorgekpmen.
'Boer 'l(pef(peR.,



4 Projectmanagernent 63

Projectafbakening vergt een goed samenspel tussen de opdrachtgever en
de opdrachtnemer ofwel projectleider. De opdrachtgever bepaalt wat voor
projectresultaat er moet komen. De projectleider is degene die verant-
woordelijk is voor de realisatie van dat projectresultaat. Samen bepalen ze
de uitvoerbaarheid van het project. Om impliciete verwachtingen, die niet
kunnen worden waargemaakt, uit te sluiten dient de projectleider ook dui-
delijk aan te geven wat niet onder het projectresultaat valt. De opdrachtge-
ver kan dan bewust kiezen buiten het project vallende zaken alsnog in het
project op te nemen. Deze moet dan echter wel zorgen voor de benodigde
mensen en middelen. In het algemeen blijkt het echter verstandig het pro-
ject zo klein mogelijk te maken. Dit vergroot de beheersbaarheid en daar-
mee de kans van slagen.

(Gesimplificeerd) voorbeeld van een afbakening van een automatiseringsproject

Het projectresultaat omuai:

- geinstalleerde software in een produktie-omgeving

- operationele hardware

- aangepaste proced ures

- aangepaste organisatiestructuur

- heron tworpen bedrijfsproces

- ingerichte beheerorganisatie

- gewijzigde personeelsformatie

- opgeleide gebruikers en beheerders

- geinformeerde lijnorganisatie

- aangepaste kantoorindeling,

Het projectresultaat omvat niet:

- opgesteld service-contract voor de software en hardware

- geselecteerde (nieuwe) medewerkers

- gerealiseerde bouwtechnische aanpassingen.

4.4 Faseren van projecten

Doel van faseren is het verminderen van de onzekerheid en het vergroten
van de beheersbaarheid van een project. Bij faseren gaat het om het bepa-
len van de inhoudelijke projectactiviteiten die moeten worden uitgevoerd,
teneinde het gewenste resultaat te bereiken, alsmede het verdelen van die
activiteiten in fasen. De resultaatbeschrijving vormt daarbij het uitgangs-
punt. Met inhoudelijke activiteiten bedoelen we alle werkzaamheden die
een directe en noodzakelijke bijdrage leveren aan het bereiken van het pro-
jectresultaat.

JIiS je niet zueet uiaameen je glUlt, 6rengt ef~ weg je daar.
M.'J{ Cfiatterjee
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Faseren: het bepalen en indelen van alIe inhoudelijke projectactiviteiten in logische

stappen (fasen)

Door soortgelijk werk bij elkaar te voegen en elke fase een duidelijk eigen
belang te geven kan men invulling geven aan het begrip faseren. Belangrijk
zijn daarbij de volgende principes:

eerst denken dan doen. 'Bezint eer ge begint' is nodig omdat eerst goed
zicht moet worden verkregen op het te bereiken resultaat en de weg
daarnaartoe, voordat er daadwerkelijk schaarse middelen worden
besteed
van achteren naar voren en omgekeerd. Om een goed totaal beeld te krij-
gen is het nodig zowel vooruit als achteruit te denken. Bij vooruit den-
ken gaat het om het voorzien van aIle zaken die nodig zijn om het
gewenste projectresultaat te behalen. Bij achteruit denken gaat men
uit van de situatie waarin het projectresultaat al bestaat en werkt en
stelt men terugdenkend vast wat er allemaal gedaan moest worden om
dat te bereiken
van grof naar fzjn. Om zich niet te verliezen in nog niet relevante details
is het nodig eerst globaal vast te stellen welk projectresultaat men
wenst en pas in latere fasen meer in detail te gaan.

Belangrijke voordelen van faseren zijn naast het reduceren van onzeker-
heid, het structureren van de besluitvorming en het zichtbaar maken van
de vooruitgang in een project.
Een klassieke fasering is: denken, doen, onderhouden. Wijnen e.s. hante-
ren een standaard-fasering met zes fasen:

initiatief- onrwerp-

rase

Doen Instand-

De projectfasering

Idee

definitie-

fase

voorberei-

Wat Hoe Hoetemaken

realisatie- houden

nazorgfasefase dingsfuse rase

Bnm: Wijnen 1984

In deze benadering heeft iedere fase een specifieke bedoeling. Wij citeren
uit 'Projecten Leiden, G.P. Groote, en anderen, 1995'.

'De direae weg is vaaf:.. te fang.
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De initiatieffase: de (wellicht nog vage) ideeen rond het project moeten
worden geconcretiseerd in een globale resultaatomschrijving en de af
te leggen weg wordt in fasen ingedeeld. Tevens wordt onderzocht (en
vastgelegd) wat niet tot het project gaat behoren.
De definitiefase: in deze fase wordt meestal begonnen met een grondige
analyse van het probleem. Er wordt vastgesteld aan welke eisen het
eindresultaat moet gaan voldoen.
De ontwerpfase: op basis van het programma van eisen, dat in de vorige
fase geformuleerd is, worden alternatieve oplossingen ontwikkeld ten
einde de beste oplossing te kiezen als basis voor de technische realisa-
tie. Waar dat wenselijk is, worden prototypen of proefexemplaren
gemaakt.
De voorbereidingsfase: de realisatie wordt voorbereid. Werkwijzen en/of
procedures worden tot in detail vastgelegd. De benodigde hulpmidde-
len worden opgesteld en dergelijke. Deze (vaak vergeten) fase heeft
ten doel de realisatiefase met 'een druk op de knop' vlekkeloos te kun-
nen laten plaatsvinden.
De realisatiefase: het projectresultaat wordt daadwerkelijk gerealiseerd
(gemaakt, geschreven, geinstalleerd en dergelijke)
De nazorgfase: eigenlijk de fase waar het allemaal om draait; hier wordt
het resultaat beheerd, gebruikt en onderhouden.

Deze algemene fasering moet in de projectpraktijk worden toegesneden op
de specifieke aard van het project. In navolgend overzicht wordt defasering
aangegeven van een productontwikkelingsproject tot een onderzoeksproject.

Fase Nieuw Produkt

Idee nagaanInitiatief

Definitie Systeem specificeren

Ontwerp Systeem ontwikkelen

Ontwerptekeningen

maken

Stuklijsten maken

Prototype bouwen

Prototype testen

Onderzoek

Oorsprong vraag verkennen

Terrein van onderzoek afbakenen

Vooronderzoek entameren

Criteria; diepgang en aspecten bepalen

Aangeven onderlinge verbanden

Onderzoeksopzet maken

Methodiek bepalen

Programma opzetten

'Waar eett omoii is, is een omweg.
1(pzi 'Woifsen
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Voorbereiding Fabriekstekeningen

maken

Stuklijsten maken

O-serie-fabriceren

Oserie-tesren

Onderzoekcondities vastleggen

Onderzoekinstructies geven

Realisatie Serie fabriceren Onderzoek. uitvoeren

Gegevens verwerken

Eindrapport opstellen

Nazorg Verkopen

Gebruik.en

Servicen

Toelichting geven

Bron: Projeaen. Leiden, G.P' Groote, e.a. 1990

Fasering is dus maatwerk, zij het dat er geen logische stappen uit de basis-
fasering kunnen worden overgeslagen.

In de automatiseringsfase wordt vaak gebruik gemaakt van standaard-fase-
ringen, die een onderdeel zijn van ruimere methodieken, meestal gericht
op de ontwikkeling van applicatie-software. Deze volgen echter dezelfde
logische stappen als de standaard-fasering van Wijnen.

Automatiserings-faseringen

SDM Informatie- Definitie E;] Detail-

l'd~"'1
Invoering Gebruik

planning studie antwerp ontwerp en beheer

Voor- Probleem Systeern- Systeem Systeem-

1"00"'"'I
Onderhoud

Prodosta onderzoek analyse specifi- definie- bouw
catie ring

Information- Information Business Business [J[EJ Production
engineering systeem- area system

planning analysis design

Method I Systeern

I
Systeern on twerp II Systeembouw Systeern-

planning en -invoering beheer

Promise ~@EJI lnrichtingsfase IIAfsluitfase
fase fase

Waar een.wi! is, is een dwaa[weg.
:Jfans 'l(utfszus
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Het hanteren van een dergelijke 'standaard'-fasering heeft als voordeel dat
belangrijke activiteiten al bedacht zijn en in een logisch stappenplan zijn
geordend.
De toepassing van deze standaard-faseringen levert in de automatiserings-
praktijk de nodige problemen op. De belangrijkste knelpunten zijn:

inconsistentie: inhoudelijke en niet inhoudelijke projectactiviteiten
(beslis- en beheersactiviteiten) worden vermengd, waardoor bijvoor-
beeld de verantwoordelijkheden voor inhoudelijk werk, management
en besluitvorming onduidelijk kunnen worden
incompleetheid: dergelijke faseringen richten zich vooral op applicatie-
software-ontwikkeling en houden onvoldoende rekening met zaken als
infrastructuuraanpassingen en personele, organisatorische en com-
merciele veranderingen
injlexibiliteit: deze faseringen zijn moeilijk toe te passen op projecten
waarbij een softwarepakket aangeschaft wordt of waarbij een niet-
lineaire projectfasering wordt gehanteerd.

Standaardfaseringen zijn daarom handige, maar beperkte hulpmiddelen
bij het kiezen en invullen van de fasering van een specifiek project.
Sommige zijn echter de laatste jaren sterk verbeterd. SDM (Systems
Development Methodology), thans onderdeel van het PERFORM-ontwik-
kelmodel van Cap Volmac, is daarvan een voorbeeld. PERFORM richt zich
op het ontwikkelen van complexe administratieve systemen.

SDM.fasering

Fase 1: definitiestudie

- stel plan van aanpak op

- analyseer bedrijf(sdeel)

- analyseer informatievoorzieningssyteem

- definieer systecm-eisen

- valideer keuze voor infonnatiesysteemontwikkeling

- bepaaJ systeemconcept

- bepaal mogelijke oplossingen

- selecteer oplossing

- bepaaJ toekomstige productie-orngeving

- bepaaJ benodigde ontwikkelomgeving

- bepaal omvang organisatieverandering

- beschrijf invoeringsstrategie

- stel projectplan bij

- valideer en verifieer definitiestudie

- rapponeer over definitiestudie.

'Waar een wi[ is, ben. if( weg.
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Fuse 2: basisontiaerp

- stel plan van aanpak op

- zet ontwikkelomgeving op

- ontwerp organisatonsche inrichting

- ontwerp basis-functiestructuur

- ontwerp basis-gegevensstructuur

- ontwerp basis-interface structuur

- ontwerp technische structuur informatiesysteem

- specificeer produktie-omgeving

- bepaal deelprojecten

- bepaal realisatie-omgeving

- stel (re-)organisatie- en opleidingsplan op

- stel plan voor gegevensconversie op

- stel invoeringsplan op

- bepaal teststrategie

- stel projectplan bij

- valideer en verifieer basisontwerp

- rapporteer over basisontwerp.

Fuse 3: deta.ilontwerp

- stel plan van aanpak op

- detailleer organisatorische inrichting

- ontwerp detail-functiestmctuur

- ontwerp detail-gegevensstmctuur

- ontwerp gcbruikers-interfaces

- valideer en verifieer function eel antwerp

- stel rapport functioneel on twerp op

- ontwerp handmatige procedures

- ontwerp technische gebruikers-interfaces

- on twerp technisch gegevensmodel

- ontwerp applicatie-prograrnmatuur

- detailleer (re-) organisatieplan en opleidingsplan

- detailleer plan voor gegevensconversie

- detailleer invoeringsplan

- stel systeem(integratie)-testplan op

- stel acceptatietestplan op

- stel projectplan bij

- valideer en verifieer detailontwerp

- rapporteer over detailontwerp.

JUs je gefuU1st bent, maak; dan een omweg.
Japans gezegle
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Fase 4: realisatie

- stel plan van aanpak op

- zet realisatie-omgeving op

- creeer database

- vervaardig applicatie-programmaruur

- vervaardig conversie-programmaruur

- voer integratietest uit

- vervaardig werk.instructies

- vervaardig hancUeidingen

- vervaardig opleidingen

- voer systeemtest uit

- zet acceptatietest-omgeving op

- voer acceptatietest uit

- geef voorlichting

- stel projectplan bij

- vaJideer en verifieer detailontwerp

- rapporteer over realisatie.

Fase 5:invoering

- stel plan van aanpak op

- richt organisatie in

- verzorg opleidingen

- converteer gegevens

- set produktie-omgeving op

- voer deelsystemen in

- verzorg begeleiding

- stel projectplan bij

- valideer en verifieer invoering

- draag deelsysteem over

- rapporteer over invoering.

Bran: PERFORM - het ontunkkelen. van Complexe Administratieve injonnatiesyste1llert, J 994
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In de PERFORM-aanpak is er in de fasering, naast zaken als projectmana-
gement en kwaliteitszorg, aandacht voor een meer integrale aanpak van sys-
teemontwikkeling, gegevensconversie, infrastructuur-aanpassing, organisa-
tie-inrichting en invoeringsvoorbereiding. Ook door Twijnstra Gudde zijn
standaard-faseringen ontwikkeld, die als checklist erg bruikbaar zijn. Deze
betreffen basis-faseringen gericht op de ontwikkeling van administratieve
systernen, logistieke systemen, bestuurlijke informatiesystemen en van tele-

In de politiek; is de recfr.te ujn de f<:prtste afstanri naar de onaergang.
Jolin P. 'l(pdie
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communicatiesystemen, alsmede de aanschaf en implementatie van een
applicatie-softwarepakket, Ook daarin komen naast de technische en func-
tionele systeemactiviteiten, personele, organisatorische en infrastructurele
activiteiten naar voren. Ook hierbij is sprake van een meer integraIe en con-
sistente aanpak. Dat wil zeggen dat niet aIleen de automatiseringsactivitei-
ten in enge zin aan de orde komen, maar dat ook de daarmee samenhan-
gende veranderingen op andere gebieden worden betrokken. In de praktijk
zijn in projectfaseringen vaak niet alle inhoudelijke activiteiten opgenomen.

In een automatiseringsproject zijn meestal tegelijkertijd onderling samen-
hangende veranderingen op tenminste de volgende aspecten van de
bedrijfsvoering aan de orde:

processen
gegevens
applicatie-software
systeem-software
hardware
organisatie
personeel.

In het volgende overzicht worden de elementen van deze aspecten weergegeven.

- verwerkingsprocessen

- stuurprocessen

- functies

- verzamclingen

- constraints

- entitciten

Inhoudelijke aandachtspunten bij faseren

Processen: Gegeoens:
- modellen

- capaciteiten

- handmatig

- mechanisch

- automatisch

- enLiteit-typen

- auributen

- infonnatiedragers

- bewaartennijnen

- beveiliging.

- beveiliging.

Applicatie-software:

- talen - in terfaces

- programmatuur

- in- en uitvoerrnodules

- applicatie architectuur

- perfonnaoce

- beveiliging.- besturingsmoduJes

- verwerkingsmodules

'Wat geweest is, dat zal er zijn en wat geaaan is, dat za! geaaan uiorden.
Er is niets nieuuis onder de eon.

PreaiR!r
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Hardware:

- verwerkingseenheden

- schijfeenheden

- tape-eenheden

- terminalsz'PC's

- bekabeling

Systum-sojtware:

- operation-systeem

- database-managementsysteem

- ontwikkelingshulpmiddelen

- TP-monitor

- spooling-systeem

- beveiligingspakket

- performance monitor

- tuningspakketten

- compilers

- system-utilities

- editor

- auditing-/tracingpakketten

- netwerk-besturingssoftware

- beveiliging

- besturingsparameters

- interfacemanagement--software.

71

Een ander aandachtspunt bij het toepassen van standaardfaseringen betreft
het lineaire karakter ervan. Lineair wil in dit verband zeggen dat alle
inhoudelijke projectactiviteiten in principe eenmalig en volgens de volgor-
de van de fasering worden uitgevoerd. Deze lineaire of waterval-benadering is
echter vaak niet mogelijk of wenselijk.

- concentrators

- netwerk-management-systeem

- netwerk cornponen ten

- hardware-monitor

- printers

- floppy-eenheden

- plotters

- control units

- datacorn-apparatuur

- serlers

- beveiliging

- technische in tegratie.

Organisatie:

- technisch, fuuctioneel en operationeel systeembebeer en -produktie

- bestuurlijke organisatie (management; hierarchische, functionele en operationele bestu-

ring en besluitvorming, besturingslilosofie, bestuurlijke overlegstructuur)

- administratieve organisatie (administratieve en financiele procedures, inrichting, con-

troles, autorisatie, beveiliging, functiescheiding, formulieren, noodprocedure, back-up,

relatie met andere afdeling/ eenheden)

- werkorgartisatie (mens/machine-interface, ergonomie, werklast, taak- en functiestructu-

rering, workflow, logistiek, werkoverlegstructuur).

Personeel:

- functiestructuur ((de)centralisatie, (de)concentratie)

- taakstructuur (differentiatie, specialisatie, roulatie)

- overlegstructuur (vormen, frequentie, niveau, betrokkenen)

- medewerk(st)ers (kennis/ervaring, beloning, ontwikkeiing, sarnenwerking)

- fonnatie (omvang, kwaliteiten, ontwikkeling, functiebeschrijvingen).

Change is avoicfing regression.
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De meer traditionele lineaire benadering is goed bruikbaar indien het gewens-
te projectresultaat en daaraan te stellen eisen goed te definieren zijn en
indien deze stabiel zijn.
Een non-lineaire benadering kan het karakter hebben van een incrementele
fasering of van een evolutionaire fasering. Deze worden met name gebruikt
bij software ontwikkelingsprojecten. Bij een incrementele of uersie-fasering
wordt er eerst een kemsysteem ontwikkeld en in gebruik genomen en in
latere fasen de overige systeemdelen of nieuwe versies, ook wel releases of
incrementen genoemd.
Een dergelijke aanpak kan wenselijk zijn indien:

het kemsysteem zo snel mogelijk beschikbaar moet zijn en overige sys-
teemdelen later beschikbaar mogen zijn
er onzekerheid bestaat over het nut en de prioriteit van bepaalde sys-
teemdelen en deze onzekerheid pas op termijn of na een periode van
gebruik van het kernsysteem kan worden vastgesteld
er een flexibel systeem wordt ontwikkeld waarbij een eerste versie na
enig gebruik vervangen wordt door een verbeterde of een uitgebrei-
dere versie, etcetera.

Incremeoteie faseriog

~ ~

[J[J GlobaaJ Detail· [J Imple- Gebruik Gebruik Gebruik
fase fase ontwerp ontwerp rase mentatie fase fase rase

fase fase rase Versie I Versiell Versieill

~ ~

Een evolutionaire fasering kan worden toegepast als het om een erg inn ova-
tieve toe passing gaat of indien er aIleen in de praktijk onduidelijkheden
over bijvoorbeeld de specificaties waaraan een systeem moet voldoen, kun-
nen worden weggenomen of kan worden vastgesteld welke technische
oplossing het beste is. Dan kan er een aanpak worden gehanteerd waarbij
een systeem afwisselend wordt gespecificeerd en ontwikkeld en wordt toe-
gepast. Dit wordt herhaald tot een adequate oplossing is bereikt.

Bij deze oplossing is er vaak sprake van prototyping, in die zin dat werkende
prototypen worden gebouwd en van end user computing.

Wie artijc[ zoekend uooruiaarts streejt, mag op verf.ossing hopen.
(joetfie
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Evolutionaire fasering

gebruik
en beheer

De incrernentiele en de evolutionaire fasering hebben als voordeel dat ze
nog meer flexibiliteit bieden dan een meer traditionele, lineaire benade-
ring. Daar staat echter tegenover dat het projectresultaat en daarmee ook
de projectweg minder voorspelbaar zijn waardoor dit een minder efficien-
te aanpak is. Deze benaderingen bevatten meer elementen van improvisa-
tie en minder routines dan de lineaire benadering of 'waterval-benadering'
(Twijnstra Gudde, 1992).

4.5 Structureren van projecten

Deelprojecten zijn groepen van logisch bij elkaar behorende werkzaamhe-
den binnen een project die eenvoudig van elkaar te scheiden zijn (niet
teveel onderlinge relaties hebben) en samen het totale projectresultaat
omvatten. Het opdelen van een project in deelprojecten wordt project-
structurering genoemd. Dit is met name bij grotere projecten van belang.

Structureren vergroot het inzicht, reduceert de complexiteit en zorgt
ervoor dat het overzicht behouden blijft. Daarnaast wordt de onderlinge
samenhang tussen de projectdelen verduidelijkt en wordt het eenvoudiger
om de compleetheid van het pakket uit te voeren werkzaamheden te toet-
sen. Daardoor worden betere condities voor het projectmanagement
gecreeerd. De inhoudelijke projectactiviteiten worden zoveel mogelijk
gegroepeerd naar onderlinge samenhang. Dat wil zeggen dat de onderlin-
ge samenhang tussen de deelprojecten zoveel mogelijk wordt geminimali-
seerd. De resterende interrelaties moeten duidelijk zichtbaar worden
gemaakt en de nodige aandacht krijgen (PM Achmea, 1996).

'Don't panic in the face of disorder.
'WaCk
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Structureren: het verdelen van een project in deelprojecten

Groepering van acuviterten over deelprojecten kan vanuit verschillende
invalshoeken geschieden, bijvoorbeeld:

objectgericht: naar de verschillende objecten van het projectresultaat
disciplinegericht: naar de verscheidene deskundigheden van de
betrokkenen
prestatiegericht: naar de diverse functies van het projectresultaat
plaatsgericht: naar de verschillende plaatsen waar de activiteiten wor-
den verricht.

De projectleider vervult een bepalende rol bij de projectstructurering. Niet
aIleen ten aanzien van de keuze van de deelprojecten, maar ook met
be trekking tot het definieren en bewaken van de relaties tussen de deel-
projecten. Bovendien moet hij er voor zorgen dat de eisen aan het totale
projectresultaat worden verbijzonderd voor elk deelproject en de bereikte
resultaten aan deze eisen worden getoetst.
Een goede projectstructurering voegt een dimensie toe aan de afbakening
en de fasering van het project. De projectstructurering wordt meestal aan
het eind van de definitie-fase bepaald. Dan ontstaat er een gedetailleerd
doorzicht en overzicht van aIle uit te voeren activiteiten en een nog beter
beeld van het gewenste projectresultaat. Door dit duidelijk en eenduidig
vast te leggen en de implicaties daarvan voor kosten en opbrengsten in
kaart te brengen worden veel problemen voorkomen. Bijvoorbeeld omdat
dan pas duidelijk wordt voor de opdrachtgever welke niet-automatiserings-
zaken er geregeld moe ten worden, de opbrengsten van een nieuw systeem
te verzilveren en welke kosten daarmee zijn gemoeid. Zo zijn ook met de
realisatie van de meeste nieuwe systemen meestal tenminste ook personele,
organisatorische en huisvestingsaspecten aan de orde. De daarmee gemoei-
de activiteiten worden zichtbaar en beheersbaar gemaakt door daarop toe-
gesneden deelprojecten, zoals in het hiernaast weergegeven schema.

4.6 Beheersen van projecten

Projectbeheersing betreft aIle sturende en regelende activiteiten die erop
gericht zijn de inhoudelijke activiteiten volgens plan te doen verlopen. Het
gaat dus om leiding geven aan de projectuitvoering. Dit is een continue
activiteit voor de projectleider en eventueel de deelprojectleiders, in tegen-
stelling tot het inhoudelijke werk dat, zoals hiervoor aangegeven, in princi-
pe eenmalig plaatsvindt en in een bepaalde fase thuis hoort.

Jls it net f(jn sa't it moat, ian moat it mar sa't it f(jn.
(JtfS net niet (an zoals het moet, ian moet fiet maar zoals net fi:pn.)

:Fries spreekuxord



76 Deet tt.De aanpak

Beheersen: plannen en bewaken en zonodig bijsturen van inhoudelijke activiteiten

In het projectmanagement-concept van Wijnen e.s. worden beheersaspecten.
onderscheiden. Onder beheersaspect wordt verstaan: de invalshoek waar-
onder men naar het project, dat wil zeggen de projectweg en het project-
resultaat, kan kijken. Zij onderscheiden vijf beheersaspecten: tijd, geld,
kwaliteit, informatie en organisatie. Elk beheersaspect heeft zijn eigen
bedoeling en richt zich daarom op specifieke beheersobjecten.

Beheersaspect

Tijdbeheern,'lr

Bedoeling per beheersaspect

Zorg ervoor dat het projectresultaat er op tijd is en

dat de projectactiviteiten worden uitgevoerd volgens

de tijdplanning door de toegewezen capaciteiten

(mensen en middelen)

Beheersobjecten

- relaties russen inhou-

delijke activiteiten

- doorlooptijden

- capaciteitsbeslag

Geldbeheernng Zorg ervoor dat het project rendabel is, dat de kosten

van de projectactiviteiten binnen het budget blijven

en dat de geplande opbrengsten van bet project-

resultaat LOtstand (kunnen) komen

- kosten

- opbrengsten

Kwaliteitsbeheernng Zorg ervoor dat het projectresultaat goed genoeg is, - eisen

dat wil zeggen dat het voldoet aan de (kwaliteits)eisen - (tussen)resultaat

binnen de marges, dai tussenresultaten worden getoetst

aan die eisen en dat daarvoor middelen beschikbaar zijn.

bif&rmatiebeheernng Zorg ervoor dat hei projectresultaat eenduidig is vastge-

legd en goedgekeurd; dat van de beslisdocumenten

steeds bekend is welke de laatst geldende zijn, wat de

distributie daarvan is en op welke wijze deze documenten

gewijzigd mogen worden

- beslispunt informatie

- iden tificariegegevens

Organisatiebeheersing Zorg ervoor dat iedereen weet wat ieders taken, verant- - relatie projectorga-

woordelijkheden en bevoegdheden zijn en op welke nisaue-omgeving

wijze men met elkaar moet samenwerken/functioneren - organisatorische rege-

en dat het projectresultaat overgedragen kan worden tingen en strucruren

Zoals hiervoor aangegeven worden er in automatiseringsland soms speci-
fieke faseringen gehanteerd. Dat geldt ook voor beheersaspecten.

'Een manager is iemand met een heet fwoft£ /(puae voeten
en een hoop onzel(erheia daartussen.

Steuens
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De ISES-Promise-methode voor projectmanagement van automatiseringspro-
jecten (Krooshof, Swinkels en Van der Wal, 1991) gaat uit van zes beheers-
aspecten:

money
organisation
safety
quality
information
time & resources.

De bedoeling van deze beheersaspecten (ook wel aangeduid als 'MOS-
QUITO') is gelijk aan die van Wijnen e.s. met uitzondering van het aspect
'safety'. Dit aspect richt zich op risicobeheersing. Daarbij gaat het om tevo-
ren bepalen van de aard en de omvang van de projectrisicos en het treffen
van risicobeheersende maatregelen. Bij Wijnen e.s. zijn de risico's zichtbaar
en hanteerbaar gemaakt door middel van marges per beheersaspect.

In het kader van dit boek zou men kunnen verwachten dat wij geldbeheer-
sing belangrijker vinden dan de beheersing op andere aspecten. Om het
gewenste en afgesproken projectresultaat te behalen is niet alleen financie-
le projectbeheersing noodzakelijk, maar integrale projectbeheersing. Dat wil
zeggen dat de vijf beheersaspecten gelijktijdig worden toegepast en dat tus-
sentijdse en eindresultaten van het project steeds aan alle aspecten worden
getoetst.
Projectbeheersing wordt uitgevoerd aan de hand van de beheerscyclus.

De bebeerscyclus

Norm/plan
(met marges)

Je planmdssiqer die '.M.enschen vorgefzen, desto wirkfamer trifft sie der Zufa[f.
'F'Diirrenmatt
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In deze plan-do-check-acr-cyclus gaat het om de volgende zaken:
voor alle inhoudelijke activiteiten wordt - voor elk van de beheers-
aspecten - een plan of norm opgesteld. Daarin wordt bijvoorbeeld vast-
gesteld welke kosten met het project zijn gemoeid op basis van een
analyse van de uit te voeren activiteiten, benodigde middelen en men-
sen en dergelijke. Gegeven de onzekerheden/risico's van het
betreffende project wordt tevens een onzekerheidsmarge aangegeven,
zowel in positieve als negatieve zin. Dit gebeurt op verschillende
niveau's: hoofdactiviteit, fase, deelproject en project
periodiek wordt de stand van zaken opgenomen en de voortgang ten aan-
zien van elk beheersaspect vergeleken met de vastgestelde norm.
Indien er verschillen zijn, wordt bepaald welke de oorzaken en de
gevolgen en eventuele andere implicaties hiervan zijn
indien er geen verschillen zijn tussen de projectwerkelijkheid en de
norm of indien de afurijkingen binnen de marges vallen is geen bijstu-
ring nodig. Als dit echter wel het geval is moet er bijgestuurd worden
indien dit onvoldoende resultaat oplevert, zijn de resterende moge-
lijkheden: opnieuw plannen met een nieuwe norm en/of ruimere
marges en eventueel het stopzetten van projecten indien er een - voor
de opdrachtgever - onoverbrugbaar verschil tussen een acceptabele
norm en de werkelijkheid ontstaat.

4.6.1 Geldbeheersing

Uitgangspunt bij geldbeheersing is de begroting. Belangrijk bij de opzet
van een begroting is dat niet aIleen de kosten, maar ook de opbrengsten
van het te ontwikkelen systeem worden gespecificeerd. De volgende objec-
ten spelen in dit verband een rol:

aan de kostenkant:
• inzet van mensen
• inzet van middelen
aan de opbrengstenkant:
• besparingen
• meeropbrengsten
• verkoop van het gerealiseerde systeem
• verhuur van het gerealiseerde systeem.

Door niet aIleen naar de kostenkant maar ook naar de opbrengstenkant te
kijken, kan inzicht worden verkregen in het rendement van het projectre-
sultaat. Het gaat immers niet aIleen om de vraag hoeveel het project kost,
maar vooral ook om de vraag wat het project oplevert. Evenzo is het niet het

(jeUf fieeJt geen ideeen.
J.P. Sartre
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belangrijkste om te weten wat het project heeft gekost, maar om te weten
wat het vanaf het moment van begroten nog gaat kosten om het eindre-
sultaat te bereiken.
Een belangrijk hulpmiddel bij het (in een vroege projectfase) maken van
kostenschattingen, wordt gevormd door de gegevens van reeds gereali-
seerde projecten. Een goed, betrouwbaar en consistent opgebouwd kosten-
registratiesysteem kan goede diensten bewijzen.
Hierna worden de activiteiten ten behoeve van geldbeheersing schema-
tisch weergegeven.

Geldbeheersing

NormsteUen

- Het verkrijgen van inzicht in het gewenste zgeeiste financiele rendement van het project

- Het inschatten van de totale kosten en opbrengsten van het project

- Het detailleren van de kosten per te verrichten activiteit:

• detailbudgetten voor de eerstkomende fase met smalle marges

• globale kostenschattingen voor daarop volgende fase(n) met grotere marges

• totaliseringen (deelbudgetten) met marges per:

bijdragende partij

deelproject

- Het in de kalendertijd plaatsen van aile verwachte uitgaven en inkomsten volgtijdelijk en parallel en

het daarbij aangeven of en zo ja wanneer middelen nodig zijn

- Het (doen) goedkeuren van voorcalculaties, kasstroombegrotingen en budgetschema's

- Het vaststellen van de geldbeheersingssystematiek.

Opnemen stand van zaken

- Het regelmatig (Iaten) signaleren van de actuele stand van zaken op tevoren overeengekomen tijd-

stippen:

• budgetten verbruikt

• nog benodigd

• (her)beoordelen go/no go

• rendement/terugverdientijd en dergelijke

- Het verwerken van deze gegevens in voortgangsrapportages.

Bijsturen

- Het realiseren van aeries OJTI alsnog de gewenste financiele eis te bereiken binnen de randvoorwaar-

den van het oorspronkelijke plan:

• budgetverschuivingen (deelprojecten/kostensoorten)

• marges laten gebruiken

- Het ondernemen van acties die zijn gericht op het bijstellen van het plan:

• verandering van de norm

• stoppen met het project.

Met geftf /(pop je wef geen gefUKt maar tach. iets tfat er prach.tig op [ijl(j:.
:J 'Ilerfeyen
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De verschillende aspecten van geldbeheersing zullen in de navolgende
hoofdstukken uitgebreid aan de orde komen.
Hiervoor is al gewezen op de samenhang tussen de beheersaspecten en de
noodzaak van integraal beheersen. Bij automatiseringsprojecten is er zeker
een sterk verband tussen geldbeheersing en kwaliteitsbeheersing (FMA,
1993).

4.6.2 Kwaliteitsbeheersing

Bij kwaliteitsbeheersing gaat het om het eindresultaat, tussenresultaten en
de eisen die daar aan worden gesteld. Het leidende principe daarbij dient
te zijn: goed is goed genoeg.

Aan een operationeel informatiesysteem worden zeer verschillende (soor-
ten) eisen en wensen gesteld. Deze eisen kunnen worden onderverdeeld in
inhoudelijke en beheersmatige eisen (Woifsen en Wijnen, 1987).

Inhoudelijke eisen kunnen worden verdeeld in:
randvoorwaarden
alle eisen waaraan het systeem onvoorwaardelijk zal moeten voldoen
en die vanuit het systeem onmogelijk te beinvloeden zijn
(voorbeelden: eisen vanuit de veiligheidswetgeving, omgevingseisen)
functionele eisen
die eisen waarmee de presta ties van het systeem worden aangegeven.
Het systeem moet presteren conform deze eisen. Deze eisen zijn veel-
al afkomstig van de opdrachtgevers
(voorbeelden: het aantal, soort en varieteit van gegevens dat opgesla-
gen, bewerkt etcetera moeten worden; de betrouwbaarheid, de snel-
heid en de capaciteit van het systeem)
operationele eisen
eisen die door de gebruikers en beheerders aan het systeem worden
gesteld. Zij moeten ermee kunnen werken en zij moeten het systeem
kunnen beheren
(voorbeelden: het systeem heeft een minimale reparatietijd nodig na
elke storing; het systeem moet gebruikersvriendelijk zijn met een opti-
maal bedieningsgemak)
ontwerpbeperkingen
die wensen waaraan het systeem moet voldoen teneinde het zo gemak-
kelijk mogelijk te kunnen realiseren. Deze wensen (en eisen) zijn
meestal afkomstig van de ontwerpers, programmeurs, systeemanalisten
etcetera. Deze wensen en eisen beperken dan ook de 'ontwerp'-vrijheid.

:Het betere is de vijami van fiet goecfe.
%[taire
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(Voorbeelden: het systeem moet met behulp van ISAC-Information
Systems work and Analysis of Change - worden gespecificeerd; bij het
beschrijven van gegevens moet de Bachman/Codasyl-systematiek
gevolgd worden.)

Beheerseisen zijn te verdelen in eisen met betrekking tot tijd-, geld-, infor-
matie-, organisatie en kwaliteitbeheersing.

Kwaliteitseisen zijn nader uitgewerkte beheerseisen en -wensen. De nadere
uitwerking bestaat uit:

het bepalen welke inhoudelijke eisen en wensen op hun kwaliteit
beheerst moeten worden: de kritieke succesfactoren
het vervolgens beheersbaar maken van deze factoren door ze te kwan-
tificeren en te nuanceren
het daarna zorgen voor gereedschappen en methoden waarmee deze
factoren bewezen dan weI aangetoond kunnen worden (toetsen, tes-
ten, kwalificeren etcetera)
het aangeven wanneer (in welke fase) en door wie deze toetsen en der-
gelijke uitgevoerd zuIlen worden
het tenslotte ervoor zorgen dat de testresultaten, indien nodig, tot
effectieve bijsturing van de systeemrealisatie leiden.

Twee voorbeelden van het vertalen van inhoudelijke eisen naar kwaliteitseisen.

Vertaalstappen

Voorbeelden

Inlwudelijlu eis

Stap 1

(bepalen van de

kritielu sueees-

facto,...,,)

Stap 2

(nader

uerkennen}

Optimaal Gebruikersgericbt

Optimaal aansluitbaar op

bestaande systemen

Gebruikersvriendelijk en gemakkelijk re

bedienen

Moet deze eis bewaakt worden?

Zo ja, dan stap 2. Zo nee, dan is

het geen kritieke succesfactor

Moet deze eis bewaakt worden?

Zo ja, dan stap 2. Zo nee, dan is het

geen kritieke succesfactor

Wal is optimaal?

Welke bestaande systemen?

Welke aspecten van bedienings-

gemak zijn relevant?

Welke gebruikers zijn er en wat zijn hun

kennis en vaardigheden?

Mijn smaak; is aUereenvouaigst. II( 6en a[tija teuteden met he: 6este.
Osc.arWilife
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Stap3

(nader

specificeren)

Stap 4

specificatie

inventariseren

Stap5

kwaliteitseisen

Optimaal is (bijvoorbeeld):

- geen doublures in bestanden;

dus elk bestand wordt door

slechts een systeem 'beheerd'

- geen extra conversie aan de

ontvangende kant

- geen manuele tussenkornst

Bestaande systemen:

- voorraadbeheersysteem

(VOBIS)

- financieel adrninistratie-

systeem (FINAS)

(Voorbeelden:)

- welke doublures kunnen

optreden

- welke partijen ontvangen

welke gegevens

(Voorbeelden: )

- geen doublures ten aanzien van:

• voorraadgegevens

• N.A.W.-gegevens

- geen conversie ten aanzien van:

• produktbestanden

• prijzen.

Kenmerkende gebruikers (voorbeelden):

- zijn van academisch niveau

- hebben 3 jaar PGervaring

- zijn ook Engelstalig

Geselecteerde aspecten zijn bijvoorbeeld:

- ergonomische (resolutie van het beeld-

scherm, toetsenbord, opstelling van

het beeldscherm)

- gebnrikersinstructies (top-down

gestructureerd, Engelstalig)

(Voorbeelden: )

- wat moet in de gebruikersinstructie

worden vastgelegd

- welke opbouw moet deze instructie

hebben

(Voorbeeldcn.)

- aile scherm-lay-outs moeten in de

gebruikersinstructie zijn opgenomen

- de totale omvang van de gebruikers-

instructie mag niet meer zijn dan n

pagina's (± a pag.) van A-4 formaat

Enkele principes die bij kwaliteitsbeheersing gehanteerd dienen te worden,
zijn:

probeer zo vroeg mogelijk in het ontwikkelingstraject te toetsen, opdat
zo snel mogelijk eventuele fouten of vergissingen ontdekt worden.
Design reviews of -audits zijn daarbij gebruikelijke methoden
leg de aantoonplicht bij de automatiseerders. Laat hen aantonen dat
bijvoorbeeld hun ontwerpen, programma-instructies en -beschrijvin-
gen voldoen aan de kwaliteitseisen. Proto typing en proeftuinen zijn
daarbij gebruikelijke benaderingen.

Tot kwaliteitseisen vertaalde inhoudelijke eisen moeten, zoals hiervoor al
aangegeven, ook nog daadwerkelijk worden beheerst.

J{et doe! mtlfJ ie middelen. fzei[igen, zo[ang er maar een middei bestaat
om het doei te fzei[igen.

Leo 'Trotsk!!
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Als algemeen hulpmiddel voor deze beheersing kan een 'testplan 'gebruikt
worden. In een 'testplan' is dan onder meer aangegeven:

wanneer
met behulp van welk testgereedschap
door wie
welke kwaliteitseis(en)
ten behoeve van welke beslissing getest, getoetst of gekwalificeerd zal
worden.

Voorbeelden van de opzet van een testplan voor enkele kwaIiteitseisen

Voorbeelden

Opzet

Kwaliteitseis

Toetsen in de

ontwerpfase

Toetsen ill de

voorbereidillg$"

fase

Thetsen in de

reaLisatiefase

Toetsen in de

gebrum- en

beheerfase

Responstijden

Er moeten 24 PC's aangesloten

kunnen worden aan de centrale

computer, waarbij de respons-tijd

de 'x'-seconden niet mag over-

schrijden

Er zal een bench-mark-test worden

uitgevoerd en er wordt een draai-

boek ontwikkeld

In een proeftuinsituarie zal deze

eis aan de hand van het draai-

boek worden geverifieerd

Telkens per 6 aansluitingen zal

opdracht 'XYZ' volgens het draai-

boek worden uitgevoerd teneinde

de responstijd te meten

De geeiste responstijd is gewaar-

borgd

Bedrij fszekerheid

De mean time between failure (MTBF)

van de hardwareconfiguratie moet x uur

zijn ± a uur (x > a)

De MTBF van aile hardwarecomponenten

wordt bepaald en de totale MTBF

'berekend'

In een proefopstelling worden duurproeven

gebouden, teneinde van kritische compo-

nenten onder extreme omstandigheden de

'berekende' MTBF waarschijnlijker te maken

Aileen gekwalificeerde onderdelen met

bekende MTBF's worden gemstalleerd.

Per deelsysteem worden de deel-MTBF's

bepaald

De geeiste MTBF is gewaarborgd

Van beJang is dat opdrachtgever en projectmanager niet alleen aandacht
hebben voor de verschillende beheersaspecten afzonderlijk, maar deze ook
integreren. Wijzigingen ten aanzien van inhoudelijke eisen leiden bijvoor-
beeld tot wijzigingen in doorlooptijd en kosten.

Jiet doe! f1ei{igt de middelen.
:Madiiave!fi
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Als systeemspecificaties niet worden gedocumenteerd en gedistribueerd
weet niemand welke prestaties hij mag verwachten. Automatiseerders die
over onvoldoende kennis en ervaring beschikken, leveren systemen met
slechte prestaties.

Van belang is voorts dat de projectmanager stuurt en bijstuurt binnen het
kader van zijn bevoegdheden. De in de eerste fasen van het project door
gebruikers aangeleverde en door de opdrachtgever vastgestelde eisen fun-
geren als normen voor de beslissing.

De manoeuvreerruimte die hem daarbij wordt gelaten geldt als marge. De
projectmanager dient dan:

periodiek de stand van zaken op te nemen
deze te vergelijken met wat bedoeld was: de normen.

Indien binnen de marges gebleven wordt, zit men vooralsnog op de goede
weg. Bij afWijkingen groter dan de marge zijn er twee mogelijkheden:

bijsturen: dat wil zeggen corrigerend optreden zodat alsnog de
gewenste situatie wordt bereikt
aanpassen van de normen: dit is echter aileen toegestaan na goedkeu-
ring door de opdrachtgever.

Ondanks het gebruik van een projectmanagement-methode wordt de
gewenste systeemkwaliteit niet altijd gerealiseerd. Men weet een methode
niet steeds goed te gebruiken. Dit blijkt dikwijls een gevolg te zijn van te
weinig kwantificeren, nuanceren en muteren van kwaliteitseisen.

Te weinig kwantificeren betekent dat maar al te vaak wordt volstaan met een
te globaal eisen- en wensenpakket. Er wordt te weinig energie en tijd gestoken
in en prioriteit gegeven aan kwantificering. De gebruiker is geneigd zich te
beperken tot: 'de knelpunten in de huidige situatie mogen niet meer be-
staan' en droomt vervolgens mooie dromen over hoe fraai het zal worden.
Verder vindt hij het vervelend te bekennen dat hij nog niet precies weet wat
hij wil. De automatiseerder vindt het overigens ook wei eens prettiger te
gaan bouwen en daarbij nog wat vrijheid te houden.

Dit alles leidt ertoe dat de toetsing eigenlijk wordt uitgesteld tot de laatste
fasen van het project. Dan moet alsnog precies worden vastgesteld aan
welke kwaliteitseisen het systeem moet voldoen en is de kans dat er een sys-
teem wordt ontwikkeld dat conform deze eisen werkt, niet erg groot. Er is
dan veel tijd, geld, capaciteit, energie en goodwill verspeeld en weer is een
automatiseringsproject mislukt.

'Ihere is a[ways time to do things over
anti never time to do tfiings right.
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Kwatiteitsinspanning bij automatiseringsprojecten

Tnspanning ... - ... ,
,,
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I,Gewenst

,,,,,
r,,,,,

r
r,,,,,,,,

,
,,

Gebruikelijk

Gebruik en
beheer

lnitiatief

____ Fasen

Bij de juiste werkwijze wordt de tijd en moeite genomen om met aile
betrokkenen de kwaliteitseisen te kwantificeren. Bruikbare kwaliteitseisen
zijn meetbaar, controleerbaar en haalbaar. Bij systeemontwikkeling loont
het de moeite een prototype te maken van het systeem. Daarbij worden de
functies van het te ontwikkelen systeem op beperkte, maar operationele
schaal gesimuleerd zodat gezien kan worden wat is ontworpen en welke
gekwantificeerde eisen en wensen dus gesteld mogen worden. Soms is het
zelfs noodzakelijk om in de eerste fasen een of meer prototypen te maken.
Dit omdat de gebruikers bijvoorbeeld als gevolg van de complexiteit de
eisen en functies onvoldoende kunnen kwantificeren, zonder te hebben
'gespeeld' met mogelijkheden en te hebben 'geoefend' met alternatieve
oplossingen.

Hoewel de kwaliteitsinspanning, traditioneel, vaak vooral in de laatste fasen
van het ontwikkelingsproject wordt geleverd, kan uit het hier voorgestelde
worden geconc1udeerd dat de grootste inspanning beter naar de eerste
fasen kan worden verlegd.

Het hardste argument dat hierbij gehanteerd kan worden betreft de her-
stelkosten. Herstel van een fout in een functioneel ontwerp is aanzienlijk
beter en eenvoudiger uit te voeren dan het corrigeren van de gevolgen van
deze fout in bijvoorbeeld de gebruiksfase. In een vroege fase zijn de her-
stelkosten dus lager.

'Wie net I(leine niet em, doet netgrote ver(eera.
'J?!-ni 'Wofjsen
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Herstelkosten stijgen snel en meer dan evenredig

Relatieoe
herstelkosten.

10'

Gebruik en beheer

Voorbereiding

Technisch ontwerp Fase waarin
de afwijking
wordt ontdekt

Functioneel ontwerp

10°-O_-....J -----
Initiatief

De tweede oorzaak dat de gewenste systeemkwaliteit niet wordt bereikt, is
gelegen in te weinig nuanceren. Dit betekent dat aan de gestelde eisen in
onvoldoende mate verschil in gewicht wordt toegekend. Niet alle eisen zijn
even belangrijk.

Als het gaat om inhoudelijke eisen waaraan een informatiesysteem moet vol-
doen dan biedt het overzicht op de vorige pagina (Bemelmans, 1991) een
bruikbare indeling.

Deze eisen kunnen, zoals hiervoor aangegeven, worden ingedeeld naar
randvoorwaarden, operationele en functionele eisen en ontwerpbeperkingen. Door
dat te doen ontstaat ook een indeling naar zwaarte; immers een randvoor-
waarde is van veel groter gewicht dan een ontwerpbeperking. Belangrijk is
dat bij alle betrokkenen (opdrachtgevers, gebruikers, projectleiders, auto-
matiseerders) hetzelfde eenduidige beeld bestaat over het genuanceerde
eisenpakket en dat tussenresultaten hieraan regelmatig worden getoetst.

Betere kwaliteitsbeheersing betekent dan ook beter kwantificeren, het
meer bewust, meer systematisch en vooral meer beheersbaar (toetsbaar of
aantoonbaar) specificeren van inhoudelijke eisen en wensen.

'l(wauteit = verwacft.ti11!J- ptestatie.
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De derde oorzaak dat de gewenste systeemkwaliteit niet wordt bereikt, is
gelegen in het feit dat er te weinig gemuteerd wordt. Dit betekent dat er tij-
dens het ontwikkelingstraject geen of te weinig aandacht wordt geschonken
aan veranderende omstandigheden, die op hun beurt weer leiden tot de
wens of noodzaak de eisen, ook de kwaliteitseisen, te wijzigen. En wijzigen
mag namelijk best. Het betekent echter wel dat teruggekoppeld wordt naar
die voorafgaande fase waarin de wijziging effect zal sorteren om vervolgens
de wijzigingen van voren af aan uit te werken. Het betekent meestal echter
ook een andere tijdplanning en kostenbegroting.

De noodzaak om wijzigingen aan te brengen in het pakket van kwaliteitsei-
sen blijkt met name wanneer aan het eind van elke fase door de opdracht-
gever of de gebruiker de kwaliteitsvoortgang met behulp van tussenresulta-
ten wordt getoetst. Dit is echter aIleen mogelijk indien deze eisen voortdu-
rend zijn geactualiseerd en gedocumenteerd.

Een kwaliteitseis die daarom aan een systeem mag worden gesteld is dat ver-
anderingen snel en betrouwbaar kunnen worden doorgevoerd. Dat vereist
jlexibelontwerpen. Dit betekent dat de systemen zo worden gebouwd dat ze
sneI en gemakkelijk kunnen worden gewijzigd en getest en dat eventueIe
fouten snel kunnen worden geIokaliseerd. Dit kan door middel van een
modulaire opbouw, waarbij elk systeemprogramma sIechts enkele of zelfs
maar een functie omvat.

Hierna worden de kwaliteitsbeheersingsactiviteiten van een systeemontwik-
kelingsproject schematisch weergegeven.

Normstelling:

in de initiatief- en definitiefase

- zorgen dat eisen gesteld worden aan projectresuJraat

- laten streven naar kwantitatieve eisen

- laten streven naar 'weging' van eisen

- laten streven naar aantoonbaarheid

- laten streven naar toewijzing

• per deelproject

• per bijdragende partij

- beoordelen, vaststellen, goedkeuren en bekendmaken kwaliteitseisen .

.911!.eendoden. en dtuazen. ueranderen nooit van mening.
Gaver 'W :JlrJfmes
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- toetsen concept definitiestudie

- toetsen aanpak van uitgangspunten

- voorbereiden acceptatietest

- maken prototypen

- inricbten proeftuin

Voortgangsbewaking: in aile fasen

initiatieffase - toetsen projectweg

- toetsen projectresultaat

- toetsen aanpak aan uitgangspumen

- maken prototypen

toetsen antwerp aan programma van eisen

- toetsen technisch aan functioned ontwerp

- toetsen ontwerp en aanpak aan uitgangspunten

- voorbereiden systeemtest

- maken prototypen

- inrichten proeftuin

- uitvoeren prograrnma-, integratie- en systeemtesl

- kwaJificeren van aan passingen

- maken van prototypen

- inrichten proeftuin

- uitvoeren acceptatietest

- kwalificeren van aanpassingen

maken prototypen

- inrichten proeftuin

- toetsen beveiligings- en calamiteitenvoorzieningen

- beoordelen klachten

- kwalificeren vernieuwingen

- testen wijzigingen

- maken prototypen.

defi"itiefase

globaal

antwerpfase

realisatiefase

implementatie-

fase

gebmiksfase

Bijsturing: in aile fasen

- verbeteren, herhalen, vernieuwen van tussenresultateri

- anders in tern controleren

- marges laten gebruiken

- plan (Iaten) bijsteUen.

Wte vergeet zich uoor te beteiden,
beteidt zich poor vergeten te u/orden.
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Duidelijk is dat testen en prototyping van groot belang zijn bij de kwali-
teitsbeheersing van automatiseringsprojecten. Daarom zullen we hiema
stilstaan bij deze technieken.

Testen
Het voldoen aan kwaliteitseisen moet worden gemeten. Dit gebeurt vooral
door te testen. Voordat het eindresultaat van een automatiseringsproject
kan worden geaccepteerd hebben deelresultaten en eindproduct een reeks
testen doorstaan.
Deze testen zijn in te delen in:

systeemtesten: gericht op functionele en technische juistheid
gedurende het systeemontwikkelingstraject

acceptatietesten: gericht op de overdracht van verantwoordelijkheid.

Systeemtesten kunnen in verschillende fasen met verschillende doelstelling
worden uitgevoerd:

ontwerptest:
programmatest:

integratietest:

testen op juistheid van een globaal en detail ontwerp
testen op de correcte werking van een individueel
programma
testen op de correctheid van de interfaces tussen de
diverse programma's
testen of een deelsysteem of het gehele systeem vol-
doet aan de technische en functionele specificaties.

systeemtest:

Acceptatietesten betreft een reeks van activiteiten, gericht op totstandkoming van
akkoordverklaring en bereidheid tot invoering.

Gebruikelijk zijn de volgende acceptatietesten:
gebruikers-acceptatietest: testen op voldoen aan de door gebruikers gestel-
de eisen
conversietest: testen van de overgang van het oude naar nieuwe systeem
producrie-acceptatietest: testen van het in productie nemen en 'schaduw-
draaien' van het nieuwe systeem.

Daarnaast dienen ook andere delen van het projectresultaat te worden getest.
Bijvoorbeeld:

testen van de handmatige procedures
testen van de documentatie
testen van de opleidingen
testen van de hulpmiddelen
testen van de omgeving
(onder andere vochtigheid, vloerbelasting en dergelijke).

'l!erwijzen naar de romputer als exaius uoor mensefijl(jafen
is eett weinig onaerl(entfe 1/000 uan computetmisbruik.

Ji.5tM. 'BuUfer
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In de praktijk dient voor elk deel van het projectresultaat een testplan te wor-
den gemaakt.

Dit gebeurt in grote lijnen als voigt:
kiezen van de testeenheid:
op basis van de gespecificeerde kwaliteitseisen en afhankelijk van de fase
van het project wordt de geschikte testeenheid geselecteerd (functiesys-
teem, subsysteem, testen van programmamodules, etcetera)
maken van proefgevallen:
op basis van de afhankelijkheid van de testeenheid met andere eenheden
en de documentatie hierover wordt een testset samengesteld
voorspellen resultaten:
vanuit de testset wordt met behulp van de documentatie van de testeen-
heid het resultaat van de test voorspeld
creeren testomgeving:
het testklaar maken van de te testen producten
uitvoeren test:
de test wordt uitgevoerd volgens de voorschriften/specificatie van de test-
eenheid: de resultaten worden gemeten en vastgelegd
vergelijken resultaten met de voorspelling:
gecontroleerd wordt of de resultaten gelijk zijn aan de gemaakte voor-
spelling
rapporteren problem en:
eventuele problemen geconstateerd tijdens het testen, worden door mid-
del van een testverslag gerapporteerd naar de verantwoordelijke van het
testtraject. Deze dient acties te ondememen op basis van het testverslag.

Proto typing
Bij automatiseringsprojecten is er, vooral in een beginstadium, vaak onze-
kerheid over de gestelde eisen. Dit leidt dan vaak tot misverstanden, extra
eisen tijdens het project, veel extra werk tijdens en na het project en soms
zelfs tot volledige mislukking. Proto typing kan helpen dit soort problemen
te voorkomen.

Door middel van prototyping kan eerder duidelijkheid worden verkregen
over de aan het projectresultaat gestelde eisen en over activiteiten die nog
moeten worden uitgevoerd om het projectresultaat te realiseren.
Hiertoe wordt een vereenvoudigde weergave gemaakt van (een deel van)
het te ontwikkelen systeem, waarbij bepaalde aspecten worden benadrukt.
De in een vroeg stadium verkregen duidelijkheid vergroot de beheersbaar-
heid van een project. Door de kleinschaligheid van een prototype blijven
de consequenties van eventuele misinterpretaties beperkt.

We GuM systems uk!- the Wright brothers build airoplanes: Guiftf the whore tfiing,
push it of a diff, ret it crash. ana start over again.

'1{,'M. {jrafwm
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Een protolype is een werkend model van (eventueel delen van) een informatiesysteern,

dat bepaalde aspecten benadrukt

Vonk, 1987

Met proto typing kunnen de volgende resultaten worden behaald (FMA,
1993):

hogere effectiviteit van het projectresultaat
(meer duidelijkheid over eisen)
hogere efficientie over de projectweg
(eerder duidelijkheid over eisen)
grotere beheersbaarheid van het project
(meer zekerheid over uit te voeren activiteiten)
grotere betrokkenheid van de gebruiker
(meer duidelijkheid en commitment bij eisen en oplossingen).

Er zijn verschillende soorten prototyping. De volgende driedeling wordt
vaak gehanteerd:

functioneel prototype:
wegwerp-uitvoering van een informatiesysteem dat aIleen dient om de
functionele eigenschappen (het wat) van het te ontwikkelen informa-
tiesysteem te bepalen
technisch prototype:
wegwerp-uitvoering van een infonnatiesysteem dat aIleen dient om de
fysieke eigenschappen (het hoe en het waar) van het te onwikkelen
informatiesysteem te onderzoeken
bouw prototype:
operationele uitvoering van een informatiesysteem dat in beperkte
omgeving werkelijk wordt gebruikt, maar zonodig wordt uitgebreid en
verbeterd, al naar gelang de opgedane bevindingen.

De keuze voor een bepaald soort prototype is afhankelijk van factoren zoals:
beoogde doel
gehanteerde ontwikkelbenadering
fase van het project
etcetera.

Met name functioneel proto typing wordt steeds meer toegepast, daarom
zullen wij op deze vorm iets dieper ingaan. Functioneel prototyping is
bruikbaar in meerdere fasen. De gebruiksmogelijkheid in de verschillende
fasen van (ver)nieuwbouwprojecten zijn hiema weergegeven.

gOOa judgement comes from experience;
e'Q'erience comes from baajucfgement.
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Projectfase

- initiatief

Gebruiksmogelijkheden

- inventariseren

- definitie

- globaal ontwerp

- detailon twerp

- realisatie

- imp1ementatie

- gebruik.

- analyseren

- analyseren/specificeren

- specificeren/refereren

- refereren

- doceren/accepteren

- doceren/analyseren/specificeren.

Omschrijving termen
Inventariseren:

het inventariseren van probleemstelling en toepassingsmogelijkheden
prototyping

Analyseren:
het analyseren van informatiebehoeften

Specificeren:
het specificeren van de gewenste functionaliteit van het systeem

Refereren:
het refereren naar (gespecificeerde) functionaliteit van het systeem
(prototype wordt documentatie)

Doceren:
het opleiden van de (toekomstige) gebruikers van het uiteindelijke sys-
teem.

Niet aIleen een project doorloopt een aantal fasen. Ook de werkzaamhe-
den bij prototypen doorlopen een aantal fasen (die veelal een iteratief
karakter hebben).

De bij functioneel prototypen doorlopen fasen en de bijbehorende activi-
teiten zijn in de volgende tabel weergegeven.

'l/er6etering isgoea, als ft.et maar niet in ueranderinq ontaatdt.
Fons Jansen
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Fasering en bijbehorende activiteiten bij functioneel prototyping

lnitiatieJfase

- inventariseren basismateriaal

- bestuderen huidige en gewenste situatie

- bepalen probleemstelling

- bepalen resultaat

- be palen ben-okkenen/hulpmiddelen

- ontwikkelen aanpak.

Definitiefase

- bepalen functionele systeemeisen

- be palen eisen gebruikersinterfaces

- opstellen bedrijfsprocessenmodel

- bepalen systeemprocessen

- opstellen globaal gegevensmodel

- gereedstellen ontwikkelomgeving.

Onnoerpen en realiseren database

- ontwerpen normaliseren gegevensmodel

- ontwerpen vertalen genormaliseerd gegevensmodel naar database-structuur

- ontwerpen creeren database.

Onaoerpen en realiseren gebruikersinterface

- bepalen inhoud schermen en/of lijsten

- kiezen menu- of commando gestuurde applicaties

- be palen scherm lay-out

- bepalen scherm verloop,

Ontwerpen en realiseren systeemprocessen

- ontwerpen logische systeernstructuur

- ontwerpen technische systeemstructuur

- vervaardigen programmatuur.

Gebruik

- afspraken maken over gebruik

- overdragen en toepassen prototype.

Eoaluatie

- evalueren prototype

- bespreken gewenste wijzigingen

- bepalen noodzaak iteratieslag.

Iedere ver6etering is een. vooruitgang, maar niet iedere vooruitgang is eeti ver6etering.
Sigmuntf graft
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4.7 Beslissen over projecten

Projecten vereisen een besluitvormingsproces dat anders is dan dat in de
'staande ' organisatie. De bestaande gebruikelijke procedures voldoen niet,
omdat ze niet zijn toegesneden op het unieke karakter van het project. Per
project moet worden vastgesteld wie waarover wat mag besluiten.
Het managen van automatiseringsprojecten vereist het nemen van beslis-
singen op diverse niveaus, te weten:

externe beslissingen
deze beslissingen worden altijd, buiten de projectorganisatie om, gena-
men door de opdrachtgever en een goede financiele afweging is hier-
bij meestal cruciaal. Externe beslissingen gaan bijvoorbeeld over het
prioriteren en selecteren van projecten
projectbeslissingen op de fase-overgangen
de projectweg wordt, zoals hiervoor aangegeven, gefaseerd doorlopen
en tussen iedere fase bevindt zich een duidelijk beslispunt dat gefor-
maliseerd wordt in een beslisdocument. Door middel van dit document
legt de projectleider verantwoording af aan de opdrachtgever over de
af te sluiten fase en komt met een contractvoorstel voor de volgende
fase (n). Aan de opdrachtgever wordt een tweeledig besluit gevraagd:
a. formeel afsluiten van de voorgaande fase, het resultaat van de vori-

ge fase wordt vastgesteld en goedgekeurd
b. formeel starten van de volgende fase(n) dat wil zeggen goedkeuring

van de nog afte leggen projectweg (welke activiteiten zuIlen er in de
volgende fase plaatsvinden) en de normen voor de beheersaspecten
voor de volgende fase(n)

beslissingen binnen een [ase
deze beslissingen vallen binnen het kader van een goedgekeurd beslis-
document. Deze beslissingen worden genomen door de projectleider
(Twijnstra Gudde, diverse auteurs, 1992).

Beslissen over projecten

Nioeau Voorbeeld

- prioriteren van een project

- stoppen van een lopend project

- wisseling van een lid van het project

team.

- externe beslissing

- projectbeslissing op een fase-overgang

- beslissingen binnen een fase.

In deze paragraaf staan de projectbeslissingen op de [ase-ooergangen centraal
waarbij het gaat om bewust kiezen voor stoppen of doorgaan. Daarbij wor-
den zowel de projectinhoud (afbakenen, faseren en structureren) als de

'l'{iets f@fmeert zo als em genomen besluit.
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projectbeheersing (beheersen van tijd, geld, kwaliteit, informatie en orga-
nisatie) aan de orde gesteld.

Verleden

Accepteren tot nog toe bereikte

resultaat

projectinJwud

(projectresultaat

en projectweg)
projectbeheersing

(beheers-

aspecten)

Accepteren gerealiseerde beheers-

aspecten (dechargeren)

Toekomst

Goedkeuren projecrweg

volgende fase(n)

Goedkeuren normen voor

beheersaspecten volgende

fase(n)

Elk beslispunt wordt gemarkeerd door een beslisdocument dat in hoofdlij-
nen bestaat uit de beschrijving van:

het reeds gerealiseerde projectresultaat
de nog uit te voeren inhoudelijke projectactiviteiten
de gerealiseerde beheersaspecten en de normen (met marges) voor de
resterende fase(n).

Beslispunten en beslisdocumenten

Hoete Maken Doen Onder-
maken gebnllken bouden

detail- realtsane tmpternen gebruik
on rwer-p moe

Idee Wat Hoe

Faseren

irriciauef definiLie globaal
Oil twerp

Beslts-
documenten Project-

plan
Definici ....
st uclfc

Otobaat

on twerp
rrecau.

Bchee.rs-

plannen
onlwerp

Implenlcnmtic..."- Gebruiks--
pia., plan

Project"
resoltaar

Project-
we.

Op basis van een beslisdocument kan beoordeeld worden of een project de
volgende fase in kan. De projectleider mag niet starten met de volgende
fasen voordat het beslisdocument van de vorige fase is goedgekeurd. Tenzij
de opdrachtgever daar expliciet toestemming voor geeft. Praktijkervaring
leert dat het verstandig is om de doorlooptijd die nodig is voor besluitvor-
ming expliciet in te plannen en de consequenties van uitloop voor de tota-
le doorlooptijd aan te geven. Ieder beslispunt is dus:

een eindpunt: van de afgeronde fase
een startpunt: van een mogelijke nieuwe fase
een wijzigingspunt: om het projectdoel of de projectweg aan te passen
een beoordelingspunt: om het project en de daarbij betrokkenen te
beoordelen.

'J{iemaruf neemt meer besluiten. ian de besluiteloze.
5y{vain van der 'Weyer
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De respectievelijke beslisdocumenten hebben een vergelijkbare opbouw,
waarin wordt ingegaan op het projectresultaat, de inhoudelijke activiteiten
en de beheersplannen.

4.8 Rapid Application Development

In de hiervoor beschreven methode van projectmatig werken is alles erop
gericht onzekerheden te reduceren en zoveel mogelijk grip op zowel het
projectresultaat als de projectweg te verkrijgen. Dat impliceert een sterke
mate van gestructureerdheid en planmatigheid van de aanpak met beperk-
te vrijheidsgraden voor het projectteam. Deze aanpak zal managers in het
algemeen aanspreken, maar medewerkers zeker niet altijd. Hoewel metho-
disch bestuurde en planmatig uitgevoerde projecten, in onze waarneming,
meer kans op succes hebben, is er steeds een hang te onderkennen naar los-
sere werkvormen, met meer ruimte voor improvisatie en creativiteit, meer
'eigen verantwoordelijkheid voor het projectteam en minder inspraak voor
de opdrachtgever'. Met name bij softwareontwikkelaars zijn die geluiden te
horen. Maar ook bij managers blijkt er interesse te zijn voor een lossere,
minder gestructureerde aanpak van systeemontwikkeling, met name als:

deze leidt tot een hogere productiviteit van het ontwikkelproces, dan
wei het sneller beschikbaar komen van applicaties
een oplossing biedt voor het probleem van het specificeren van een
applicatie in een niet stabiele bedrijfsomgeving
het gaat om kleinschalige applicaties.

Rapid Application Development (RAD) biedt hiervoor perspectieven. RAD is
enerzijds een verzamelnaam voor werkwijzen bij systeemontwikkeling waar-
bij:

het eindresultaat langs incrementele of evolutionaire weg wordt
bereikt (iteratie/ontwerpen en bouwen) en het eindresultaat, noch
de eisen waaraan dat moet voldoen, tijdens het project worden
gefixeerd
een klein geintegreerd multidisciplinair team van vrijgestelde gebrui-
kers, ontwikkelaars en specialisten intensief samenwerkt, waarbij de
teamleden zijn voorzien van een relatief groot mandaat
gewerkt wordt in kort cyclische perioden ('trials') en het resultaat niet
zo zeer bepaald wordt door aan resultaat gestelde eisen, als wei door
hetgeen in een trial of serie van trials als resultaat bereikt kan worden:
'time boxing'
gewerkt wordt met technieken als prototyping, hergebruik van pro-
grammatuur( -delen) en joint application design (JAD) (Liou, 1994).

:Menig machtig fewer h.ee.ft verl(eenfe 6esfissingen, met stijf en t<:racfitgerwmen, ouerleejd:
:Maar sfecfits enK!fen overfeejrfen aarzelende beslissinqen.

Desmond :Morris
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Rapid Application Development ofwel RAD ™ is anderzijds een handels-
merk van James Martin Inc. (Martin 1991). Martin definieert RAD als een
integraal stelsel van op elkaar afgestemde ontwikkelmethoden, technieken
en hulpmiddelen, managementstijlen en geselecteerde medewerkers.
Martin onderscheidt de volgende fasen:

requirements planning phase; in deze fase wordt de scope van het project
bepaald en afgebakend aan de hand van de bedrijfsprocessen die het
betreft en de eisen die worden gesteld aan het te ontwikkelen systeem
user design phase; in deze fase wordt in multidisciplinaire teams langs
incrementele weg ontworpen en zodanig vastgelegd in de repository
dat de prograrnmatuur daaruit gegenereerd kan worden
construct phase; in deze fase wordt de programmatuur gegenereerd,
getest en waar nodig aangevuld en aangepast, totdat een acceptabel
product is gerealiseerd
cutover phase; tijdens deze fase wordt het systeem overgedragen aan de
gebruikersorganisatie, nadat waar nodig opleiding en organisatie-aan-
passing hebben plaats gevonden.

In de praktijk blijkt dat met de RAD-aanpak:
de productiviteit van systeemontwikkelingstrajecten met een factor 3
tot 12 verbeterd kan worden
de doorlooptijd met een factor 1,6 tot 7,6 verbeterd kan worden. (Van
der Zee, 1994)

Resultaten van 5 RAD-projecten

Iriformatiesymem omvangill produktiviteit snelheid

functiepunteu functiepunteu/ fu,rctiep""ten/
mensmaand kalendermaand

standaardpakket 4.000 45 250

adrninistratief

infonnatiesysleem 580 49 220

administratief

infonnatiesysteem 720 85 310

productiebesUlling~

systeem 1.100 160 120

registratief

informauesysteem 700 180 575

Bron: Van der Zee, 1994

If !four tools cannot operate in a[[ otiiical dimensions,
than !four problems wi[£.
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Dekker (Dekker, 1995) maakte een vergelijking tussen RAD en PMW en
onderzocht de projectmanagementaspecten van RAD.

Rapid Application Development

Richtinggevende principes:

- eerst doen en dan beoordelen

- incrementeel ontwikkelen

- management op basis van 'trust' en

'hands-off

Projectresultaat:

- tussentijdse veranderingen automatisch

meenemen

Beheersaspecten:

- time boxing: het is af als de tijd op is

- geldbeheersing is 'bijzaak'

- kwaliteit aileen bepaalt door degene

die het doet

- 'seeing is believing'

- projectteam neemt zelf beslissingen

Bran: Dekker, 1995

Projectmatig Werken

- eerst den ken en dan doen

- van grof naar fijn

- beheerscyclus: toetsen en bijsturen

- extra's explicietlaten accorderen

inclusief de gevolgen

- het project is af als het resultaat is

bereikt

- integrale beheersing van tijd, geld,

kwaliteit, inforrnatie en organisatie

- kwaliteit is objectief controleerbaar/

in tersubjectief waarneem baar

- rapporteren, beslisdocumenten en

wijzigingsprocedures

- onderscheid tussen opdrach tgever,

opdrachtnerner en medewerk(st)ers

Dekker onderkent enkele belangrijke problemen bij de beheersing van
RAD-projecten. Wij citeren:

"het is voor betrokkenen onduideIijk wanneer RAD toepasbaar is. De
methode RAD geeft zelf aan dat RAD niet voor elk IT-project geschikt
is, maar geeft geen criteria waarop weI besloten kan worden om RAD
toe te passen
de condities die geschapen moe ten worden voor een kansrijk RAD-
project zijn niet helder
de aansturing van RAD-teams kent paradoxale elementen. Enerzijds
wil het management buitengewone motivatie, anderzijds wil men geen
'burned out' verschijnselen. Het management wil 'grip' maar weet ook
dat beinvloeding of sturing het 'RAD-proces' kan verstoren

'Dynamic environments require thinKjng tools,
instead of untfiinKjng rfogmos.
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de methode RAD kent geen evaluatie-activiteiten, Mede door de aver-
sie tegen documentatie over het projectverloop ontbreekt de inform a-
tie, die kan dienen om te leren (het de volgende keer beter doen)."

Door Dekker is een aantal projectfactoren geinventariseerd, dat relevant is
voor de keuze van RAD-aanpak dan wel van een PMW-aanpak.

Contingentiefactor

Projectuitgangssituati<e

Management:

- doelgerichte in plaats van resultaatgerichte slijl

- kan project lange tijd 'los laten'

- coachende managementslijl

- stelt periodiek tussentijds voortgangsinzicht als eis

Opdmchtjormu!ering:

- afdwingbaarheid en haalbaarheid vooraf

- gericht op ondeelbaar eindresultaat

- vooraf vereiste zekerheid omtrenl resultaat

- afbakening is gebaseerd op bedrijfsprocessen of

business-events, zodat incrementen daarop kunnen

aansluiten

- exaCle definiering projectrcsultaar

- hoog projectrisico

Stabilueit interne projectomgeving:
- behecrsingshulpmiddelcn, RAD'LOols zoals repository

en generatietools zijn operationeel en bedrijfszeker

- infonnatiesysteem architectuur is beschikbaar en

geaccordeerd

- relaties/overiap met andere projecten

Stabiliteit externe projectomgeving:

- projectafbakening overschrijdt de eigen organisaue

Invloed Invloed

op keuze op keuze

voor RAD voor PMW

positief negatief

positief negatief

positief negatief

negatief positief

negatief positief

negatief positief

negatief positief

positief positief

negatief positief

negatief positief

positief n.v.t.

posiuef positief

negatief posiuef

negatief positief

Projects without deargoars wi[[ IWt achieve
their goars deady.
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(Vervolg) Contingentiefactor Invloed Invloed

op keuze op keuze

voorRAD voorPMW

Doelstellingen ell verwachtingen van project

- operationele noodzakelijkheid negatief posilief

- projectresuliaat sluit aan op bedrijfsdoel positief positief

- onzekerheid over projectweg positief positief

Sociale/ organisatorische complexitei:

Organisaumsche reikwijdte van he; systeem:

- klein aantal gebruikers per taaksoort positief indifferent

- massaliteit van verwerking negatief indifferent

- gelijktijdige organisatorische wijzigingen positief positief

- lage veranderingsbereidheid positief indifferent

Sociaal implementatie risico:
- commitment aan methode positief positief

- kioof tussen IT en gebn,ikersorganisatie positief indifferent

- betrokkenen zijn gewend om in teams te werken positief positief

Functionele/technische complexiteii

Ondoorzicluiee, complex. informatie-architectuur negatief indifferent

Functioneel ambitieniueau:

- innovatief karakter positief positief

- complexiteit Vein verwerking negatief indifferent

- cornplexe gebruikersinteractie positief indifferent

- project betreft technische vervanging negatief positief

Technisch arnbitieniveau:

- complexe migratie en conversie negatief positief

101

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat men zeer selectief moet
zijn met de keuze voor een RAD-aanpak en dat daarbij de nodige aandacht
voor een gestructureerde en planmatige besluitvorming en beheersing
noodzakelijk blijft.

Creativiteit is 6efangrij!(gr dan. f;g.nnis.
J?UDert 'Einstein
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Tot zover de weergave van de essen ties van methodisch projectmanage-
ment. De toepassing daarvan zal de kans van slagen van een automatise-
ringsproject sterk verhogen.
Daamaast zijn bij ieder project specifieke, situationeel bepaalde omstan-
digheden en factoren van belang.

De in dit hoofdstuk geciteerde literatuur biedt ook de nodige aanwijzingen
hoe hiermee kan worden omgegaan.

(jenie is fwoJcfzaf;t.fij/( een. f::Jvestie van energie.
:M.at:tliew .'hrwf.tl



5 Rendementsbepaling

5.1 InIeiding

Hiervoor hebben wij al aangegeven dat voorstellen voor automatiserings-
projecten, net als andere investeringen, bedrijfseconomisch moeten wor-
den getoetst. Vervolgens moeten die projecten worden geselecteerd, waar-
van de risico-/rendementsverhouding het meest gunstig is. Ook automati-
seringsprojecten worden, als het goed is, immers uitgevoerd om de renta-
biliteit en de continuiteit van een bedrijf te vergroten.

Terecht wordt er tegenwoordig door het verantwoordelijke top-manage-
ment steeds vaker om gekwantificeerde kosten-batenanalyses gevraagd. Het
bepalen van het rendement van automatiseringsprojecten is moeilijk, zowel
voor als na afloop van het project. Bekende problemen daarbij zijn:

te grote kostengerichtheid, te weinig aandacht voor opbrengsten
geen eenduidige afbakening, onduidelijkheid over welke kosten en
opbrengsten er magen worden taegerekend
hoe worden de meer kwalitatievekosten en opbrengsten in geld uitgedrukt

In dit haafdstuk wardt hieraan de nodige aandacht geschanken.

De mate waarin men durft te kwantificeren en zich durft te committeren is veelal een

goede maatstaf voor de betrouwbaarheid van de inschatting van de kosten en opbrengsten

van een project

Zeker gezien de steeds verder stijgende automatiseringskosten is het van
belang dat kan worden aangetoond welke investeringen rendement ople-
veren en welke niet, zowel vooraf als achteraf. Het verkrijgen van inzich t in
de kosten en apbrengsten is maeilijk en wardt steeds maeilijker. Daarbij
kamt nag dat men de maed bij het bepalen van het rendement van inves-
teringen in infarmatietechnologie vaak veel te snel opgeeft.

In paragraaf 5.2 kamt eerst het begroten van de apbrengsten aan de arde.
Vervalgens wardt in paragraaf 5.3 het begroten van kasten behandeld. Als
opbrengsten en kasten zijn begroot moet een kosten-batenafweging wor-
den gemaakt: de kasten-batenanalyse. Deze komt aan de orde in paragraaf
5.4.

(jeU maakt niet gefuk.l(jIJ' dat fieejt fret met atmoe gemeen.
Simon CarmilIlJdt
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5.2 Begroten van opbrengsten

Problemen bij het begroten van opbrengsten
Levert de investering meer op dan dat de investering kost?
am deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst weten of de
investering uberhaupt wat oplevert. Er moet worden gekeken naar de waar-
de van de investering. Opbrengsten van een project moet hier worden gele-
zen in de zin van 'wat voor voordelen levert het doen van de investering op
ten opzichte van het achterwege laten daarvan'. Onder opbrengsten ver-
staan we dus meer dan de traditionele definitie als: inkomsten uit verkopen,
verhuren, besparingen, etcetera. Als we het hebben over de opbrengsten
van een investering in informatietechnologie dan bedoelen we de waarde
van die investering.

Bijvoorbeeld:
kostendaling maar ook kostenvermijding
omzetverhoging maar ook omzetbehoud.

Opbrengsten van een automatiseringsproject

AIle waarden die worden gegenereerd als gevolg van de projectuitvoering en die derhalve

achterwege blijven als het project niet wordt uitgevoerd

Het begroten van kosten en opbrengsten van alle soorten investeringspro-
jecten is in het algemeen niet eenvoudig. Dit wordt bijvoorbeeld veroor-
zaakt door het feit dat een project uniek is en daardoor altijd een bepaalde
onzekerheid en onvoorspelbaarheid heeft. Een andere reden is dat een
project een multidisciplinaire aangelegenheid is en daardoor meer coord i-
natie vereist dan andere activiteiten.
Bij automatiseringsprojecten zijn het met name de opbrengsten die moei-
lijk te bepalen zijn. Vanaf de jaren zestig en zeventig is er vooral geautoma-
tiseerd met het doe I kostendaling te bewerkstelligen.
Deze besparingen waren meestal vrij gemakkelijk te begroten. In de latere
jaren is men echter steeds meer de nadruk gaan leggen op effectiviteitsver-
betering en het nastreven van een betere concurrentiepositie. Door deze
verschuiving is het moeilijker geworden de opbrengsten te schatten. Dat is
wellicht de reden dat het begroten van de opbrengsten in de praktijk soms
geheel achterwege wordt gelaten. Dit ondanks het feit dat zowel in de lite-
ratuur als in de praktijk veelvuldig het be lang hiervan wordt benadrukt
(Oirschouw 1993, Parker 1988, Strassmann 1990).

'Degrootste Ieuqen. op deze planeet: als if( f.:rijg wat if( verfang, zai if(gefuf(K;jg toorden.
1(p6ert 54.ntfumy
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Focus op rendement

Een project dat niets opbrengt kost aJtijd te veel

Bij het begroten van opbrengsten komt men vele problemen tegen. De
belangrijkste zuIlen wij hieronder kort aan de orde laten komen.

Problemen bij het begroten van opbrengsten

- veel beinvloedende factoren

- grote tijdspanne tussen begroten en realiseren

- projecten beinvloeden elkaars opbrengsten

_ bij opbrengstenreaJisatie is het projectresultaat opgenomen in de staande organisatie

- ontbreken van ervaring met en stimulering van het begroten van opbrengsten

- te weinig praktisch hanteerbare methoden en technieken voorhanden

- moeilijk om draagvlak en commitment te verkrijgen

- bedrijven hebben geen ervaring in het hanteren van marges.

Opbrengsten worden beinvloed door veel factoren. Daardoor is het moei-
lijk te bepalen welke opbrengstensoorten gerealiseerd zuIlen worden en
hoe hoog die opbrengsten dan zuIlen zijn. Door de vele beinvloedende fac-
toren worden schattingen van opbrengsten onzeker. Een slechte project-
manager, te late oplevering, een kwalitatief slecht projectresultaat, een
slechte implementatie, veranderingen in de omgeving, etcetera, allemaal
factoren die de opbrengsten direct of indirect kunnen beinvloeden.

Daarnaast is er nog de onzekerheid die het gevolg is van de tijdspanne tus-
sen het begroten en het realiseren van de opbrengsten. Tussen de tijdstip-
pen van het begroten en het daadwerkelijke realiseren van opbrengsten zit-
ten vaak enkele jaren. De omgeving van een project kan erg dynamisch zijn
en in de tussenliggende tijdsperiode kunnen veel veranderingen plaatsvin-
den.

Welke factoren zullen veranderen? Hoe zullen deze factoren veranderen?
Hoe zal dat de opbrengsten beinvloeden? Allemaal vragen die zo goed
mogelijk moeten worden beantwoord. Het komt erop neer dat: hoe groter
de tijdspanne tussen het begroten en het realiseren is, hoe groter de onze-
kerheid bij het begroten.

Bezint eerge 6egint. 'En al doende, 6[ij/ rfenf;g.n.
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Een ander probleem is het bepaIen van welke opbrengsten aan het auto-
matiseringsproject zijn toe te schrijven. In een organisatie lopen vaak ver-
schillende projecten tegelijkertijd die elkaar beinvloeden.
Daar komt dan nog bij dat de opbrengsten meestal worden gereaIiseerd na
implementatie. Het projectresultaat is dan geheel opgenomen in de staan-
de organisatie en de projectorganisatie is opgeheven. De traceerbaarheid
en de meetbaarheid van de opbrengsten kunnen hierdoor bemoeilijkt wor-
den. Er zijn dus meerdere zaken die het moeilijk maken om te bepaIen
welke opbrengsten aan welk project zijn toe te schrijven. Men moet oppas-
sen dat men zich niet rijk rekent en bepaaIde opbrengsten meerdere keren
in verschillende opbrengstenbegrotingen opneemt.

Het begroten van opbrengsten is ook moeilijk als de ervaringen op dit
gebied binnen een organisatie beperkt zijn. Men is vaak voomamelijk gefo-
cust op de kosten en er nog niet aan gewend om de opbrengsten serieus te
begroten. De stimulans om dit zo goed mogelijk te doen, ontbreekt ook
veelal. De opdracht hiervoor moet van het (top)management komen. Als
die er niet achter staat en/of er niet op afrekent, is het begroten een vrij-
blijvende aangelegenheid. Naar de kwaliteit van de begroting en de daad-
werkelijke realisatie van de begroting wordt dan bijna nooit meer gekeken.
De informatie ontbreekt dan niet aileen, maar de ervaring wordt dan ook
niet opgebouwd.

Er zijn niet zoveel methoden en technieken voorhanden om opbrengsten
te begroten als om kosten te begroten. Het gebruik hiervan is soms nog
beperkt. Dit wordt mede veroorzaakt doordat deze methoden en technie-
ken complex zijn en een grote initiele inspanning vergen.
Bij eenmalig gebruik van de methoden en technieken is de benodigde ini-
tiele inspanning niet rendabel en zijn de uitkomsten onbetrouwbaar. Voor
zinvol gebruik is een meer structurele en op continuiteit gebaseerde aan-
pak nodig.

Doordat het begroten van opbrengsten moeilijk is, de ervaring ontbreekt
en de onzekerheid bij het maken van schattingen groot is, blijkt het vaak
moeilijk om commitment te verkrijgen. Niet aIleen commitment om
opbrengsten te kwantificeren maar ook commitment van de betrokkenen
aan een gekwantificeerde begroting van opbrengsten.

Bij niet gekwantificeerde opbrengsten is verantwoordelijkheidsstelling van
mensen en afdelingen niet goed mogelijk. De schattingen zijn dan veel te
vrijblijvend en de begrote opbrengsten zullen dan ook vaak niet worden
gerealiseerd.

If you measure it, you can manage it.
:Jiarllart[ Business Scfwo{ - principe
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Het kwantificeren van opbrengsten, het uitdrukken in geld kan een te
grote zekerheid suggereren. Maar investeringsprojecten kennen altijd een
mate van onvoorspelbaarheid en dus van onzekerheid. Ook wat de
opbrengsten betreft. Hiermee kan het best worden omgegaan door het
hanteren van marges.

Bijvoorbeeld: de opbrengsten bedragen f 1 miijoen plus of min f 200.000. De
opbrengsten kunnen dus f 800.000,- bedragen. maar ook f 1.200.000,-. Bedrijven
zijn vaak niet gewend om zo met marges te werken. Maar er moeten marges worden
gehanteerd als men opbrengsten onder onzekerheid uitdrukt in geld. Ret is bovendien
een voorwaarde om commitment aan schattingen te verkrijgen. Bij het ontbreken van
expliciete marges zullen impliciet marges worden gehanteerd. De schattingen worden
dan vertroebeld en de cijfers wekken schijnzekerheid op.

De problemen die zich voordoen bij het begroten van opbrengsten zijn niet
altijd volledig oplosbaar. Maar wij zijn ervan overtuigd dat er op dit gebied
grote verbeteringen kunnen en moe ten worden behaald. Om dit te bewerk-
stelligen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Er moet een
aantal bewuste keuzes worden gemaakt. Wil men alles kwantificeren? Wil
men mensen en/of afdelingen verantwoordelijk stellen? etcetera. Verder is
het noodzakelijk dat het begroten niet ad hoc gebeurt. Het begroten moet
onderdeel uitmaken van een structurele aanpak. Het gehele financiele
management van automatisering moet gericht zijn op het in gang zetten
van een verbeterproces bestaande uit begroten, beheersen en evalueren.
Het opbouwen van de noodzakelijke en nu nog ontbrekende ervaring moet
onderdeel uitmaken van dit verbeterproces.

Kwantificeren van opbrengsten
Automatiseringsprojecten worden ondernomen om bepaalde voordelen te
behalen. Het is mogelijk om te bepalen welke voordelen dat zijn.
Vervolgens moet worden bepaald hoe groot die voordelen zijn. De voorde-
len moeten daartoe meetbaar worden gemaakt en in geld worden uitge-
drukt. Onder kwantificeren van opbrengsten wordt hier dus verstaan: het
in geld uitdrukken van de te behalen voordelen.

Met be trekking tot het kwantificeren van opbrengsten kunnen verschillende
opstellingen worden waargenomen. GrofWeg komen in de praktijk bijjusti-
fica tie van automatiseringsinvesteringen de volgende standpunten voor:

aile opbrengsten moeten gekwantificeerd worden
kwantificeren van opbrengsten is niet nodig
bepaalde opbrengsten moeten gekwantificeerd worden, de overige
kunnen kwalitatief aangeduid worden.

'De man die beslist en zich we{ eens vergist, brengt mar geU in rle /Qst dan. de perfectionist,
die net rle aans[uiting mist.
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Het kwantificeren van aIle opbrengsten gaat gepaard met schattingen en
dus met de nodige subjectiviteit. Schattingen zijn soms misschien subjectief
en onnauwkeurig, maar dat is beter dan helemaal geen schatting, aldus de
voorstanders.
Dit standpunt krijgt steeds meer aanhangers.

Het aantal managers dat zegt dat opbrengsten niet gekwantificeerd hoeven
te worden, is gering. In de praktijk komt het er vaak niet van opbrengsten
serieus te kwantificeren. Als wij managers confronteerden met het verschil
in zeggen en handelen dan werden allerlei redenen genoemd. De redenen
die wij het vaakst hoorden, zullen we hieronder noemen. Daarbij zullen we
aangeven waarom wij denken dat de betreffende reden niet steekhoudend
IS.

'Ret project wordt beoordeeld op basis van niet financiele criteria. '
Wij zijn van mening dat het beoordelen van een project op louter niet
financiele criteria onjuist is.
Projecten worden ondernomen om het rendement en de continuiteit van
de onderneming te vergroten. Het is daarom noodzakelijk om een finan-
ciele afweging te maken. Het beoordelen van projecten op basis van niet
financiele criteria is niet fout, maar daarnaast zal altijd een financiele afwe-
ging moeten worden gemaakt.

'Er moet een bepaald systeem worden ingevoerd als gevolg van wettelijke verplichtin-
gen. Kosten en opbrengsten zijn dus niet relevant. '
Bij automatiseringsprojecten moet worden gekeken naar de waarde van de
investering. Hierbij is de vraag 'what if not?' van belang.
Als de kosten van het bouwen en exploiteren van het systeem hoger zijn
dan het behoud van omzet uiteindelijk zal opbrengen dan is het uitvoeren
van het project niet rendabel. Het is dan financieel aantrekkelijker om het
omzetverlies te accepteren.
Dit is een afweging die vergelijkbaar is met de keuze van het afstoten van
een bedrijfsonderdeel c.q. er substantieel in te investeren om het bedrijfs-
onderdeel weer rendabel te maken.

'Er wordt een systeem ingevoerd uit defensieve concurrentie-overwegingen. Als het sys-
teem niet wordt ingevoerd loopt de continuueit van het bedrijf gevaar. '
Als door invoering van het systeem de continuiteit gewaarborgd wordt dan
betekent dat, dat het systeem meer oplevert dan dat het kost. Het rende-
ment moet ook in dit geval berekend worden. Anders is de kans groot dat
de investering minder zal opleveren dan mogelijk was en meer zal kosten
dan nodig was.

Count wfiat is countable; measure wfiat is measurable and
wfiat is not measurable, mal<:!it measurable.

(jafifeo (jafifei
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'Door de vele gelijktijdige veranderingen in de bedrijfsvoering is niet te bepalen welke
opbrengsten aan het betreffende automatiseringsproject zijn toe te schrijven. '
Het bovenstaande is inderdaad een probleem. Maar het is geen reden om
opbrengsten niet te begroten. Allereerst moeten opbrengsten worden
bepaald voor het totale veranderingstraject. Voor het toerekenen van
gemeenschappelijke opbrengsten aan verschillende projecten zal een ver-
deelsleutel moe ten worden bepaald die de werkelijkheid zo nauwkeurig
mogelijk benadert. Dit is iets wat ook bij bijvoorbeeld overheadkosten heel
gebruikelijk is.

We weten niet wie we voor het realiseren van de opbrengsten verantwoordelijk moeten
stellen. De mensen die bij de initiatieffase de opbrengsten voorspelden zijn bij invoe-
ring waarschijnlijk al van functie veranderd. '
Om realistische schattingen te verkrijgen kan men de schatter verantwoor-
delijk stellen. Ook kan men de afdeling die de opbrengsten van het systeem
geniet verantwoordelijk stellen. Bijvoorbeeld door de opbrengsten te ver-
disconteren in het afdelingsbudget. Daarnaast kan men de controller hier-
in een rol geven. Uiteindelijk is de opdrachtgever de eindverantwoordelij-
ke.

Het standpunt dat bepaalde opbrengsten gekwantificeerd moe ten worden
en de overige kwalitatief gewogen kunnen worden, is vaak in de praktijk het
meest te beluisteren.
Met be trekking tot de mate waarin gekwantificeerd wordt en de manier
waarop met kwalitatieve opbrengsten wordt omgegaan, zijn echter grote
verschillen te constateren.
Meestal kwantificeert men aIleen die opbrengsten waarbij dat makkelijk te
doen is. Meestal zijn dat de te behalen efficiency-verbeteringen. De overige
opbrengsten worden aIleen gekwalificeerd. Dat wil zeggen dat ze slechts
worden genoemd in de opgestelde opbrengstenbegroting. Ze worden niet
in geld uitgedrukt.

Drie manieren om om te gaan met imponderabilia

- subjectieve toekenning van "en geldbedrag aan het totaal van imponderabilia

- scoren met behulp van een score-model

- imponderabilia aileen als doorslaggevende factor.

De meester in zijn wijsh.eitf gist, de feeding in zijn waan beslist.
~.c.w. Staring
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Ook als men de opbrengsten van een investering zorgvuldig bepaalt en
zoveel mogelijk in geldswaarden uitdrukt, resteren er vaak enkele puur
kwalitatieve opbrengsten. Deze worden aangeduid als imponderabilia. Men
kan op verschillende manieren omgaan met imponderabilia. Drie manie-
ren willen wij hier noemen. Een eerste mogelijkheid is dat je de beslissen-
de manager zelf een subjectieve geldswaarde laat toekennen aan de kwaIi-
tatieve opbrengsten. Vaak zal dat een geldbedrag voor het totaal aan kwali-
tatieve opbrengsten zijn. Een tweede mogelijkheid is de gekwalificeerde
opbrengsten te wegen met behulp van een score-model. Een voorbeeld van
deze techniek is 'Information Economics van Parker, Trainor en Benson
(zie hoofdstuk 8). Een derde mogelijkheid is de kwalitatieve opbrengsten
aIleen mee te laten wegen als de meetbare voor- en nadelen even groot zijn.
Dat wil zeggen dat op deze manier bij twee gelijkwaardige investerings-
voorstellen de imponderabilia de doorslag kunnen geven.

Meestal kan men de opbrengsten weI kwantificeren, echter soms:

- wil men niet (vaagheid biedt de schatter meer ruimte)

- hoeft men niei (stimulans ontbreekt binnen de organisatie)

- mag men niet (politieke redenen)

- kan men niet (de verkeerde persoon moe! kwalificeren)

- durft men niet (bang voor saneties bi] tegenvallende resultaten).

Wij concluderen dat men ons inziens altijd zoveel mogelijk de opbrengsten
moet kwantificeren. Het grootste gedeelte van de opbrengsten moet kwan-
tificeerbaar zijn. AIleen als het n:iet anders kan, zal men een opbrengst
mogen kwalificeren. De imponderabilia mogen slechts een klein deel uit-
maken van het totaal aan opbrengsten. Het positieve rendement wordt dan
vervolgens aangetoond door de gekwantificeerde opbrengsten. AIs aan de
hand van de gekwantificeerde opbrengsten niet kan worden aangetoond of
een investering rendabel is dan moet men zich afvragen of het weI zo ver-
standig is om in dit project te investeren. Het betreft dan een zeer risico-
volle investering.

Automatisering is een hulpmiddel ter ondersteuning van de bedrijfspro-
cessen. De juiste automatiseringsprojecten realiseren een betere geauto-
matiseerde ondersteuning van de bedrijfsvoering wat leidt tot betere
bedrijfsprestaties en uiteindelijk een hoger rendement. Om te komen tot
een inschatting van de opbrengsten van een automatiseringsproject moet
eerst worden bepaald hoe de bedrijfsprocessen zullen veranderen (Acohen
1995, Sebus 1992, Noordam 1995) .

Jl.!s ergens mueiek; in zit, moet je die meestal zefJ makzn.
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Vervolgens moe ten die veranderingen meetbaar en toetsbaar worden
gemaakt. Hierbij valt te denken aan kortere doorlooptijden, minder uitval
en hogere kwaliteit. Met behulp van de balanced business scorecard kan
per proces de verandering in bedrijfsprestaties worden bepaald. In hoofd-
stuk 8 wordt het balanced business scorecard concept uiteengezet.

De veranderingen in bedrijfsprestaties moeten vervolgens in geld worden
uitgedrukt. Het geldbedrag aIleen is niet voldoende. Er moet inzicht zijn in
de onderliggende meetbare maar niet financiele factoren die leiden tot de
geldelijke opbrengsten (Kaplan 1996, Lobry 1997).

Redenen om opbrengsten te kwantificeren in geld

- maakt rendementsberekeningen mogelijk

- bevordert eenduidige communicaLie en een eenduidig referenLiekader

- maakt opbrengsten rneetbaar, beheersbaar en evalueerbaar

- maakt cornmitteren mogelijk en voorkomt vrijblijvendheid.

Het in geld uitdrukken van de opbrengsten heeft echter nog meer voorde-
len ten opzichte van het (gedeeltelijk) kwalificeren dan aIleen het expliciet
aantonen wat de investering oplevert. Het management is gewend om met
geldbedragen te werken. Het in geld uitdrukken van opbrengsten maakt de
communicatie makkelijker en eenduidiger; Verder zijn gekwantificeerde
opbrengsten meetbaar. Doordat de opbrengsten meetbaar zijn, zijn de
opbrengsten te beheersen, te evalueren en zijn mensen e.q. afdelingen te
committeren aan de door hun afgegeven begroting. Dit voorkomt vrijblij-
vendheid, maakt de kans op realisatie van potentiele opbrengsten grater en
leidt tot leereffecten.

Soorten opbrengsten
Voordat besloten wordt tot het ondernemen van een automatiseringspro-
ject moeten allereerst de opbrengsten worden bepaald. De opbrengsten
van een automatiseringsproject kunnen worden bepaald door twee scena-
rio's met elkaar te vergelijken:

what if: wat zijn de effecten als het project wordt uitgevoerd
what if not: wat zijn de effecten als dit niet gebeurt; het zogenaamde
nul-scenario.

Het is verstandig daarbij een onderscheid te maken tussen kostengerichte
en groeigerichte investeringen .

.LeU ons niet in 6e/(pring. Zeg ons aileen. uiaar het is, dan uinden. we het wef.
Sam Leuensoti
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Het verschil tussen deze twee scenario's kan worden gedefinieerd als de
opbrengsten van een automatiseringsproject. Het verschil tussen deze sce-
nario's ontstaat na implementatie van het projectresultaat, daarbij moet
ook rekening gehouden worden met de leereffecten tijdens de projectweg.
Het vergelijken van de scenario's in verschillende situaties wordt in de
onderstaande grafieken weergegeven.

Kostenmijding defeosief

kosren 1

mel investering

zonder investering

project- implementatie
beslissing

~
tijd

Kostendaling offeosief

kosten i
zonder investering

met investering

project- implementatie
beslissing

~
tijd

Omzet behoud defeosief

omzet I

zonder investering

~---- ~._~ metinvestering

project- implementatie
beslissing

~
tijd

Quafijiefi top-11Ulnagement is mote OppOrtunity driuen. than cost driuen.
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Vergelijken met het nul-scenario is iets anders dan vergelijken met de hui-
dige situatie. Het is een misverstand dat de opbrengsten kunnen worden
bepaald door de huidige situatie te vergelijken met de nieuwe situatie die
ontstaat na implementatie van het projectresultaat. De omgeving van een
organisatie is dynamisch. De omgeving verandert sne!. Dat heeft gevolgen
voor het bepalen van de opbrengsten. Voor ieder jaar moe ten de eerder
genoemde twee scenario's vergeleken worden.

Bijooorbeeld
Stel dat er een automaiiseringsproject wordt gestart met een doorlooptijd van twee
jaar. De opbrengsten zullen worden gerealiseerd in de eerste vij! jaar na de imple-
mentatie.
Het is niet reeelom de opbrengsten te bepalen door de situatie over driejaar na imple-
mentati.e te vergelijken met de huidige situati.e c.q. het moment van de pmjectbeslissing.
De huidige situatie zal de komende twee [aar veranderen, ook als het project niet uiordi
ondernomen. De enigejuiste manier om de opbrengsten te bepalen, is de vergelijking uit
te voeren van de jaren drie tot en met zeven, met en zonder geimplementeerdproject.

Door de opbrengsten van automatiseringsprojecten op de bovenstaande
manier te bepalen, wordt een juist beeld gekregen van de waarde van het
project. Op deze manier kunnen ook defensieve investeringen worden
gerechtvaardigd, die gericht zijn op de vermijding van kosten of behoud
van omzet.

Er zijn verschillende soorten opbrengsten. Verschillende soorten opbreng-
sten kunnen op verschillende niveaus in de organisatie ontstaan. De ver-
schillende opbrengstensoorten vereisen vaak ook een eigen begrotings-
techniek. Om tot een goede begroting te komen is het belangrijk dat men
de verschillende soorten opbrengsten onderkent en dat men weet hoe men
daarmee om kan gaan.

'J{iets beslisseti is ook; eeti beslissinq.
1W6ert 5l.ntfwny
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Een goede inventarisatie en ordening van opbrengstensoorten is dan ook
het fundament van een goede begroting van opbrengsten. Er zijn verschil-
len de indelingen van opbrengsten. Een goed voorbeeld van zo'n indeling
is de volgende.

Opbrengstensoorten volgens Hammer

EfficUmcy Effectiviteit

sneUer verkrijgen van beleids-

infoonatie

lnnovatie
Tijd versnelling van

bedrijfsprocessen

nieuwe service-

verlening

GeograJie herwinning van

schaalvoordelen

wereldwijde management

controle

penetratie nieuwe

markten

Relaties korte communicatie- verspreiding van schaarse

kennis binnen de organisatie

hechtere relaties

lijnen met klanten.

Deze indeling van Hammer (Hammer 1987) is echter speciaal gericht op
IT-investeringen die gericht zijn op verbetering van communicatie.

Wij hanteren een meer algemene indeling voor het ordenen van opbreng-
sten die toepasbaar is bij uiteenlopende soorten van automatisering. Deze
indeling luidt als volgt.

Verbeteren

interne bedriiftvoering
de dingen juist doen

de juiste dingen doen

efficiency

effectiviteit

VerlJetenm inuovativiteit nieuwe dingen doen

snel aanpassen aan

nieuwe omstandigheden

coneurrentieposuie flexibiliteit.

Een IT-investering heeft waarde doordat de toepassing van informatietech-
nologie een positieve invloed heeft op:

de interne bedrijfsvoering
het producten- en dienstenpakket
het aanboren van nieuwe distributiekanalen en markten
het aanpassingsvermogen van de onderneming
de versterking van de relaties met klan ten en leveranciers.

Beslis snel, TTUlaT geef nooit redenen. 'llw 6es[issing R.anjuist zijn,
maar tao tedenen zijn 6ijna a[tija fout.

Chinees spreekuoord
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Het automatiseren van de interne bedrijfsvoering heeft meestal niet alleen
verhoging van de efficiency en verbetering van de effectiviteit tot gevolg.
Maar een efficientere of effectievere interne bedrijfsvoering leidt ook tot
een verbeterde concurrentiepositie. Deze verbetering van de concurrentie-
positie komt tot uiting in de nieuwe strategische mogelijkheden van een
organisatie. Deze verbetering van de concurrentiepositie heeft een bepaal-
de waarde die moet worden meegenomen bij de rechtvaardiging van een
automatiseringsproject.

Informatietechnologie beinvloedt ook meer en meer de .relaties die een
organisatie heeft met haar omgeving. De relaties van organisaties met klan-
ten en leveranciers worden bijvoorbeeld veel hechter door het automatise-
ren van de externe bedrijfsvoering (Christiaanse, Deitz 1997). Maar de
gehele manier van zaken doen en de fundamentele pijlers, waarop bedrijfs-
strategieen zijn gebaseerd, moeten worden geevalueerd door IT. Evans en
Wurster (1997) hebben hier een interessant artikel over geschreven.

De potentiele veranderingen op het grensgebied tussen leveranciers en klan-
ten zijn enorrn. Communicatietechnologie biedt op dit gebied veel nieuwe
mogelijkheden en beinvloedt de concurrentiepositie van bedrijven sterk.
Electronic data interchange (EDI) heeft bijvoorbeeld het leveren van vele
nieuwe diensten mogelijk gemaakt en is van grote invloed op de concur-
rentiepositie van veel bedrijven. De manier waarop leveranciers en klan ten
met elkaar onderhandelen zal enorrn worden beinvloed. Denk maar aan het
elektronisch bankieren, Viditel, elektronisch plaatsen van orders, etcetera.

Voorbeeld
Een bekend voorbeeld van het behalen van concurrentievoordelen door het toepassen
van informatietechnologie is American Hospital Supply (AHS). Het klantenbestand
van AHS bestaat uit duizenden ziekenhuizen verspreid over de gehele Verenigde
Staten. AHS onderneemt al meer dan twintig jaar pogingen om elektronische koppe-
lingen tot stand te brengen met hun klanten. Een klant van AHS ontwikkelde in de
zestigerjaren een primitief elektronisch systeem waardoor telefonische bestellingen kon-
den worden vervangen door ponskaarten. AHS paste het systeem toe bij enkele klan-
ten om lagere verwerkingskosten te realiseren.

In de zeventiger jaren werden de ponskaarten vervangen door de telex. De zieken-
huizen die per telex konden bestellen bleken meer te bestellen dan andere klanten. Toen
men dat ontdekte werden klanten op grote schaal gestimuleerd om over te stappen op
het elektronische systeem ASAP (Analytical Systems Automated Purchasing). Dit
gebeurde onder andere door een telexapparaat cadeau te geven bij het plaatsen van
een grote order.

'Ihe secret of fife is honesty and fair aeafing.
If you can fakg that, you've got it made.
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Halverwege de jaren tachtig maakten meer dan de helft van aile AHS klanten
gebruik van ASAP Ziekenhuizen gingen meer en meer over op het gebruik maken van
elektronische middelen om bestellingen teplaatsen bij leoeranciers. Concurrenten van
AHS begonnen daarom ook met het opzetten van eigen telexverbindingen met zieken-
huizen. De eerste leoerancier die zijn apparatuur geplaatst kreeg in een ziekenhuis
was meestal de grootste leverancier. De ziekenhuizen wilden elektronisch bestellen.
Maar men wilde niet uerschillende telexapparaten tegelijk hebben, die men vervolgens
ook nog moest leren te bedienen.

AHS was veel eerder begonnen met elektronisch bestellen dan de concurrenten. AHS
had bij veel ziekenhuizen reeds telexapparaten geplaatst voor elektronische bestellin-
gen via ASAP Bij ziekenhuizen waar AHS een telexapparaat had nam de aftet van
AHS toe ten koste van bestaande leoeranciers. AHS bood immers een service die ande-
ren niet boden.
Tevens kwamen nieuwe leueranciers moeilijk binnen bij deze ziekenhuizen. Bij klan-
ten die reeds een telexapparaat hadden was de concurrentiepositie van AHS haast
onaantastbaar. Bij de overige ziekenhuizen had AHS minstens net zoveel kans als de
concurrenten om apparatuur te plaatsen.
Vervolgens is AHS ertoe over gegaan om de telex te vervangen door PC's en concur-
renten tegen betaling van een vergoeding gebmik te laten maken van het ASAP sys-
teem.

Opbrengsten ontstaan doordat informatietechnologie leidt tot veranderin-
gen in de business. Dat kan op twee manieren:

reactief en afgeleid van de bestaande strategie
proactief en de bestaande strategie beinvloedend .

Parker en Benson (1988) duiden deze manieren aan als respectievelijk
'allignment' (reactief) en 'impact' (proactief).

Als informatietechnologie wordt ingezet om de bestaande strategische
doelstellingen te realiseren, spreekt men van reactief inzetten van automa-
tisering. De IT-strategie wordt afgeleid uit de bestaande ondememingsstra-
tegie. Aan de hand daarvan worden automatiseringsprojecten geselecteerd
en uitgevoerd die leiden tot een betere strategie-realisatie. Deze projecten
zijn veelal efficiency- en effectiviteitsgericht.

Als met behulp van de nieuwe technologische mogelijkheden wordt geke-
ken in hoeverre de ondernemingsstrategie kan worden verbeterd dan
spreekt men van proactief automatiseren. am de nieuwe strategie te reali-
seren, worden vervolgens de juiste projecten geselecteerd. Deze projecten
hebben meer be trekking op zaken als flexibiliteit en innovativiteit.

J{et doe! h.eifigt de middelen.
Macliiaveill
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Reactief en proactief automatiseren

>I richten

< alloceren I

~n 70
>I richten

< alloceren I

De potentiele opbrengsten van een automatiseringsproject zijn mede
afuankelijk van de fase van ontwikkeling met be trekking tot automatisering,
waarin een organisatie zich bevindt. Een organisatie doorloopt groeifasen
in automatisering. Het bekendste denkmodel dat de te doorlopen fasen in
automatisering beschrijft, is het fasenmodel van Nolan (Nolan, 1994). De
verschillende fasen die Nolan onderkent met de daarbij behorende ken-
merken zijn in de volgende figuur weergegeven.

Dit model bevestigt in enige mate onze ervaringen:
de meeste organisaties startten met automatisering met het oog op het
behalen van interne efficiency-voordelen en effectiviteitsverbeteringen
daarna wordt automatisering meer en meer toegepast voor de verster-
king van de concurrentiepositie.

Een organisatie dient de fasen opeenvolgend te doorlopen. Het is onver-
standig om een strategisch project op te starten met als doel flexibiliteit te
bereiken door middel van een volledig geintegreerd informatiesysteem, als
de organisatie zich nog bevindt in de initiatiefase. Het gaat immers niet
alleen om wat de organisatie wil, maar ook om wat de organisatie kan. Een
organisatie die zich in de initiatiefase bevindt kan zo'n enorme stap niet
maken.

'Deaanhouder wint.
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Bran: Nolan 1994

'De aandeelhouder wint.
'Wim'1(an
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Een andere organisatie in dezelfde branche maar in een andere fase van
ontwikkeling lOU misschien weI flexibiliteit kunnen bewerkstelligen met
een soortgelijk automatiseringsproject.

De mogelijkheden van informatietechnologie nemen snel toe en het
belang van informatietechnologie voor organisaties stijgt daardoor ook
snel. Organisaties passen informatietechnologie dan ook op steeds grotere
schaal toe. De organisaties doorlopen de groeifasen. Bij de ene organisatie
gaat dat sneller dan bij de ander.

Zelfs binnen een organisatie kunnen verschillende organisatie-onderdelen
zich in een andere groeifase bevinden. Er is blijkbaar een verband tussen
het soort opbrengsten dat men nastreeft en de groeifase van de organisatie.
Deze trend gaat ook grofweg op voor de ontwikkelingen met be trekking tot
automatisering in het algemeen. Hieronder lichten wij dat in het kort toe.

In de jaren zestig werden er 'stand alone' transactieverwerkende systemen
ontwikkeld. Deze systemen waren gericht op het ondersteunen van een
bedrijfsactiviteit en gegevens werden dan ook voor iedere applicatie apart
gedefmieerd. De inzet van informatietechnologie was vooral gericht op het
automatiseren van handmatige arbeid en het bereiken van efficiency ver-
beteringen.

In de jaren zeventig kwam het accent te liggen op het ondersteunen van het
management met informatietechnologie. Betere voorziening van de infor-
matiebehoefte van het management kon leiden tot betere besturing van de
organisatie. Herbouw van bestaande toepassingen met behulp van data-
base management technologie maakte het mogelijk om het management te
voorzien van betere sturingsinformatie.

Een database management systeem (DBMS) maakt het mogelijk om met
meerdere applicaties gebruik te maken van dezelfde gegevensverzamelin-
gen. Gegevens kunnen daardoor gemeenschappelijk worden gebruikt en
makkelijk worden gecombineerd. Het gebruik van database management
technologie maakte het mogelijk om het management makkelijk te voor-
zien van die informatie die nodig is om de bedrijfsprocessen integraal te
besturen. De opbrengsten bestonden in dit stadium vooral uit het verbete-
ren van de effectiviteit van de organisatie.

In de jaren tachtig begon men het pro-actieve aspect van informatietech-
nologie in te zien en te benutten. In de voorgaande periode waren de inves-
teringen in informatietechnologie een afgeleide uit de bedrijfsstrategie.

In de loterij geUt: ae aanhoudet uertiest.
'D.c. (jent
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Maar nu begon men ook in te zien dat informatietechnologie de mogelijk-
heden van de organisatie vergroot en de concurrentiepositie van de orga-
nisatie wezenlijk beinvloed. De bedrijfsstrategie moest worden aangepast
aan de nieuwe mogelijkheden die informatietechnologie de organisatie
bood.

Er werden automatiseringsprojecten opgestart om strategische informatie-
systemen te realiseren waarmee de nieuwe mogelijkheden van de organisa-
tie konden worden benut. De inzet van IT richtte zich vooral op het be in-
vloeden van de bedrijfsstrategie. De opbrengsten bestonden vooral uit ver-
hoging van de innovativiteit van de onderneming: nieuwe producten, nieu-
we diensten en nieuwe markten.

In de jaren negentig wordt het reactievermogen van de organisatie steeds
belangrijker om een goede concurrentiepositie te verkrijgen c.q. te hand-
haven. De omgeving van organisaties wordt steeds dynamischer. Om de
continuiteit te waarborgen moeten organisaties adequaat reageren op ver-
anderingen in de omgeving. Het snel voorhanden hebben van de juiste sys-
temen is daarbij essentieel.

Aangezien de eisen die gesteld worden aan de geautomatiseerde informa-
tievoorziening en -verwerking steeds wijzigen, is flexibiliteit van de infor-
matievoorziening belangrijk om de slagvaardigheid (het reactievermogen)
van de organisatie te waarborgen. Een goede infrastructuur van de infor-
matievoorziening is daarvoor een voorwaarde. Het belang van infrastructu-
rele investeringen zal de komende jaren dan ook sterk toenemen. De
opbrengsten van deze investeringen uiten zich vooral in het verbeteren e.q.
behouden van de concurrentiepositie door het vergroten van de flexibili-
teit van de organisatie. Flexibiliteit van een informatiesysteem uit zich in
geboden opties tot snelle aanpassing, uitbreiding of reeds bestaande over-
dimensionering van een systeem. Flexibele systemen zijn duurder in aan-
schaf maar hebben vaak lagere exploitatie-, uitbreidings- en vernieuwings-
kosten. De flexibiliteit (geboden opties) moeten zorgvuldig worden gewaar-
deerd bij het maken van een opbrengstenbegroting. De kans op uitoefe-
ning van de opties is dan erg belangrijk. Zal men later bijvoorbeeld meer
geheugencapaciteit nodig hebben of niet?

Het opstellen van beslissingsbomen is hierbij handig (zie hoofdstuk 8
Technieken)

Of weI: het accent bij het nastreven van opbrengsten verschuift van effi-
ciency richting effectiviteit, innovativiteit en uiteindelijk flexibiliteit.

'Men is nooit te oud om iets af te Ieren.
c. 'Bulifi11fjfi.
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Het opstellen van een opbrengstenbegroting
In deze paragraaf behandelen we de activiteiten die moeten worden uitge-
voerd ten behoeve van het opstellen van een goede opbrengstenbegroting
en het verkrijgen van inzicht in de verwachte cash inflows van de investe-
ring over de jaren.

am LOt een goede opbrengstenbegroiing te kornen rnoeten de volgende stappen worden

doorlopen:

1. inventafiseer en orden opbrengstensoonen

2. bepaal relevante trends

3. kwantiftceer opbrengsten

4. bepaal verdeelsleutels en reken opbrengsien toe

5. bepaal opbrengsten in tijd

6. bepaal risico's

7. neern risicoreducerende maatregelen en bepaal marge.

8. stel de uiteindelijke opbrengstenbegroung op.

ad. 1 Inuentanseer en orden opbrengstensoorten
Gebruik bij het inventariseren en ordenen van opbrengsten een c ist.
Wij hebben een algemeen bruikbare opbrengstenchecklist ontwikkeld. De
checklist voIgt de hiervoor beschreven hoofdindeling, te weten:

Verbetern,

illterne bedrijJsvoering

efficiency

effectiviteit

de dingenjuist doen

de juiste dingen doen

Verbetern, innovativiteit nieuwe dingen doen

snel aanpassen aan

nieuwe ornstandigheden

concurrentiepositie flexibiliteit

De checklist is dusdanig samengesteld dat zoveel mogelijk rekening wordt
gehouden met de verschillende soorten opbrengsten, zonder dat gepre-
tendeerd wordt volledig te zijn. Het is mogelijk onze checklist toe te snijden
op gebruik in een specifieke situatie. Tevens is het mogelijk andere
opbrengstensoorten toe te voegen.Bij het gebruik van een checklist is het
van belang om te letten op de gehanteerde uitgangspunten en de achter-
liggende redenatie. Over uitgangspunten en redenatie moet ook gecom-
municeerd worden. Het gebruik van de opbrengstenchecklist houdt meer
in dan het aankruisen van opbrengstensoorten.

qefrf is het mensefij/(gefu{( in abstracto; wie fret gefu{( niet in concreto {(angenieten,
at dus a{ zijn zinnen op geM

ScfwpenfulUer
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Aandachtspunten bij gebruik van de opbrengstenchecklist

- let op de achterliggende redenatie

- communiceer over uitgangspunten en redenaties

- maak bewuste en expliciete keuzes

- registreer uitgangspunten, redenaties en keuzes.

De volledige opbrengstenchecklist is opgenomen in hoofdstuk 8.

ad. 2 Bepaal releuante trends
Organisaties, automatisering en alles wat daarmee samenhangt, zijn aan
snelle verandering onderhevig. Deze veranderingen zijn van invloed op de
kosten en opbrengsten van automatiseringsprojecten. Veelal zijn deze ont-
wikkelingen enigszins trendmatig. Door rekening te houden met deze
trends bij het begroten van opbrengsten kan men tot een meer realistische
begroting komen. Het rekening houden met trends die de opbrengsten
beinvloeden, is vooral van belang omdat de realisatie van de opbrengsten
veelal nog enige tijd zal vergen.
De trends hebben grote invloed op de op te stellen scenario's en uit te voe-
ren gevoeligheidsanalyses die nodig zijn om een goede begroting van
opbrengsten op te stellen.

( Enkele voorbeelden van trendmatige ontwikkelingen die relevant zijn voor
het bepalen van opbrengsten zijn:

steeds groter verlies van marktaandeel door het leveren van minder
service dan de concurrent
steeds strengere wetgeving
steeds sneller stijgende kosten binnen de organisatie.

ad. 3 Kwantificeer opbrengsten
Opbrengsten moeten, zoals hiervoor aangegeven, zoveel mogelijk worden
gekwantificeerd. Aileen in het uiterste geval is het kwalificeren acceptabel.
De belangrijkste opbrengsten moet men altijd kunnen kwantificeren.
Aileen dan kan worden aangetoond dat een investering een positief rende-
ment oplevert en dus de moeite waard is. De niet gekwantificeerde
opbrengsten (imponderabilia) worden namelijk niet verdisconteerd in
rendementsberekeningen. Deze moeten wel als aandachtspunten worden
vermeld bij rendementsberekeningen. Kwalitatieve opbrengsten mogen
eigenlijk slechts een rol spelen bij prioriteitsstelling tussen investeringsal-
ternatieven met vrijwel gelijk rendement.

Zefjs al zijn a[k aesk:.ulufigenhet met eiK:..aar eens, dan. hoeueti ze noggeen gefij/( te he.66en.
'Bertraruf'llussef[
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~ De grote opbrengsten die moeilijk te kwantificeren zijn, zijn veelal
'-, opbrengsten als gevolg van een verbeterde concurrentiepositie. Deze,

( opbrengsten moeten door het (top)management van de onderneming
»< worden gekwantificeerd aan de hand van de effecten hiervan op de
c bedrijfsprestaties in termen van omzet, marktaandeel, klanttevredenheid
./ en dergelijke. Bij het begroten van opbrengsten is van belang te bepalen in

hoeverre het automatiseringsproject bijdraagt aan het realiseren van de
ondernemingsdoelen en de ondernemingsstrategie.

Op basis van de missie van een onderneming worden doelen gesteld en een
strategie uitgestippeld. Er is een aantal kritieke succesfactoren voor het
realiseren van deze strategie. Het is van be lang om te bepalen welke veran-
deringen het automatiseringsproject (integraal) teweeg brengt die gevol-
gen hebben voor deze kritieke succesfactoren. De gevolgen van het auto-
matiseringsproject voor de kritieke succesfactoren moeten worden gecon-
cretiseerd en gekwantificeerd (meetbaar en toetsbaar) (Acohen, 1995).
Steeds vaker wordt hier gekeken naar veranderingen in de performance

< van het ondersteunde proces. Voor het concretiseren en meten in de per-
c::; formance van een proces wordt veelal de balanced business score-card
) gehanteerd. Bij het kwantificeren kan men gebruik maken van de expertme-

thode in combinatie met het zogenaamde gewogen schatten. Gewogen schat-
ten is een techniek waarbij subjectieve schattingen enigszins worden geob-
jectiveerd. Deze technieken komen in hoofdstuk 8 uitvoerig aan de orde.

Kwantificeren van opbrengsten

- war is de missie van de onderneming

- war zijn de doelen van de onderneming

- war is de ondememingsstraregie

- war zijn de kritieke succesfactoren (KSF) (op procesniveau en op bedrijfsniveau)

- hoe beinvloedt het systeem deze KSF

- kwantificeren van de gevolgen van her project (voordelen meetbaar en toetsbaar)

- in geld uitdrukken van de gekwantificeerde voordelen.

ad. 4 Bepaal verdeelsleutels en reken opbrengsten toe
Automatiseringsprojecten kunnen soms moeilijk afzonderlijk beschouwd
worden. Ontstane opbrengsten kunnen het gevolg zijn van meerdere pro-
jecten en zijn dus niet direct toewijsbaar. Daarbij geldt dat hoe meer er
sprake is van een geintegreerde automatiseringshuishouding des te moei-
lijker is het om de opbrengsten van de afzonderlijke automatiseringspro-
jecten te bepalen. Deze opbrengsten moeten dan worden toegerekend aan
de diverse projecten volgens bepaalde verdeelsleutels.

We raadpfegen de andereti slechts in de verwachting onze eigen opinie 6evestigd te horen.
{joifried 'BOTrUlrtS
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toerekenings t
problemen

volledige
mtegraue

-mate van integratie

Het kiezen van deze verdeelsleutels is een subjectieve aangelegenheid en
zal moeten worden gedaan door degene die de projectbeslissing neemt.
Het is van belang dat degene die de verdeelsleutel kiest voldoende over-
zicht heeft over het geheel van projecten en objectief is ten aanzien van de
keuze tussen projecten. De keuze van een verdeelsleutel beinvloedt immers
direct het vooraf berekende rendement van de betreffende projecten.

r Aan de opbrengstenkant zuIlen deze verdeelsleutels meestal verhoudings-
'> getallen zijn (bijvoorbeeld project A 30%, project B 70%). Met behulp van
-.,de geselecteerde verdeelsleutel rekent men de niet eenduidig toe te wijzen

~/ opbrengsten toe aan de verschillende projecten (bijvoorbeeld de extra
opbrengsten door omzetstijging als gevolg van een project wat leidt tot snel-
lere levering aan de klant en een ander project ter ondersteuning van een
snellere besluitvorming door de accountmanager).

Uiteraard moet het toerekenen van opbrengsten zoveel mogelijk worden
vermeden. Er moet steeds worden gestreefd naar het eenduidig toewijzen
van opbrengsten. Soms komt men er echter niet onderuit. Het werken met
verdeelsleutels voorkomt dan dat meerdere projecten dezelfde opbreng-
sten voor 100% opvoeren in hun begroting. Men rekent zich dan rijk en
wordt uiteindelijk arm.

'De ellende is dat iedereen. het beta weet, maar niemand goer!.
(j. van den'lJergk
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Bij het opstellen van een opbrengstenbegroting stellen wij de volgende
handelswijzen voor met betrekking tot indirecte opbrengsten:

Gekuumtificeerde

opbrengstell

opnemen in begroting toerekenen en opnemen

in begroting

ten project Meerdere projecten

Imponderabilia vermelden in begroting dubbelingen verrnijden

ad. 5 Plaats opbrengsten in de tijd
Nadat de totale opbrengsten zijn gekwantificeerd moet worden bepaald
welke inkomsten in welkjaar ontstaan. Vervolgens stelt men een totaal over-
zicht op dat aangeeft welke ingaande kasstromen in welkjaar plaatsvinden.
Dit is belangrijk voor:

!' - het bepalen van risico's. Naarmate de realisatie van opbrengsten ver-
<, der in de toekomst zal plaatsvinden, nemen de risico's toe

\ - het bepalen van de cash flow-stroom. Dit is van belang om te zien of
( aan de financiele randvoorwaarden is voldaan en voor het door de
I onderneming gevoerde cash management

het maken van een planning waarmee voortgangsbewaking en sturing
mogelijk is
het evalueren van de realisatie van opbrengsten.

ad. 6 Bepaal de risico's
Iedere automatiseringsinvestering heeft zekere risico's in zich. Risico's
bestaan niet alleen uit de kans dat een bepaalde ongewenste gebeurtenis
zich voordoet, maar ook uit de gevolgen (het effect) hiervan.

Veel tegenvallende resultaten van automatiseringsprojecten kunnen wor-
den voorkomen indien in een vroeg stadium de nodige aandacht besteed

( zou zijn aan risicobepaling en beheersing. Risicofactoren moeten worden
t geidentificeerd en geanalyseerd met behulp van een risico-analyse. Door

een risico-analyse krijgt men inzicht in het projectrisico en de onderlig-
gende factoren.

De risicos moeten worden geldentificeerd door degenen die de projectbe-
groting opstellen. Bij het maken van de schattingen van opbrengsten en
kosten geven zij direct de belangrijkste risicofactoren aan.

5'/.1s alies u/otdt getoetst op fiaa[6aarfieiri uiordt de waarfieia iets naiefs.
:Jons Jansen
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Degenen die de opbrengsten kwantificeren kunnen ook het beste aangeven
welke factoren hun schattingen beinvloeden. Een overzicht van de risico's
maakt het voor de projectIeider mogelijk bij het managen van zijn project
te anticiperen op de risico's in plaats van een afwachtende houding aan te
nemen. Hij kan er dan voor (laten) zorgen dat de opbrengsten tot stand komen.

Inzicht in de risico's is ook van belang voor te nemen beslissingen. Indien
men zowe1 risico aIs rendement in ogenschouw neemt, kan men tot geheel
andere keuzes komen dan wanneer men aileen naar het rendement kijkt.

Bijvoorbeeld: Indien men moet kiezen tussen twee investeringen A en B,
waarbij ge1dt dat het rendement van B groter is dan het rendement van A
en men slechts kijkt naar het rendement, dan zou men B kiezen.

WL....-.--_
A B ----------------~.~ rendernent

Als men ook rekening zou houden met het risico van beide alternatieven
en de risicoprofie1en emit zouden zien zoals in figuur 2, dan zou men weI
eens voor A kunnen kiezen. Het rendement van A kan veeI hoger uitvallen
(de kans is echter klein) en het rendement van A kan veellager uitvallen
(deze kans is echter ook klein).

l&1I \
I \
I \,, ,

_---; ~'c==~ ___

A B ----------------~.~ rendernent

Het worst-case scenario van alternatief B is veel minder dramatisch dan dat
van alternatief A. Met name bij he1e grote risicovolle projecten zou men
dan uitgaande van de worst-case scenario's kunnen kiezen voor B.

Cijfers {iegen niet, maar ieuqenaars cijferen meestal prima.
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/ Aan de hand van de risico-analyse kunnen marges worden bepaald. Er zijn
') vele checklists die kunnen helpen bij het inventariseren van de risico's. In
'; hoofdstuk 8 is een uitvoerige checklist opgenomen. Deze checklist heeft de

volgende indeling:
omgevingsrisico's
• de randvoorwaarden waaraan men moet voldoen
• het niveau van ontwikkeling van de organisatie

~ • het niveau van ontwikkeling van de automatisering
projectrisico's
• de omvang van het project
• de inrichting van het project
• de vaststelling van het projectresultaat.

Bij het bepalen van de risico's en de risicoprofielen van bepaalde investe-
ringen wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen als gevoeligheidsanalyses
en simulatie. Voor de genoemde hulpmiddelen is geautomatiseerde onder-
steuning beschikbaar. Zie ook paragraaf 6.5

ad. 7 Neem risicoreducerende maatregelen en bepaal marges
Na grondig te hebben geanalyseerd welke de risicofactoren met betrekking
tot de realisatie van opbrengsten zijn, moet men kijken of deze risico's zijn
tegen te gaan. Door bepaalde maatregelen is het soms mogelijk om je voor-
af in te dekken tegen bepaalde risico's.
Risico's kunnen nog beter worden vermeden. Er kan bijvoorbeeld worden
gekozen om beproefde software te gebruiken in plaats van onbeproefde
software. De door de software te leveren prestaties zijn dan vrijwel zeker. Als
de opbrengsten nauw aan deze prestaties zijn gerelateerd en beproefde
software voorhanden is dan ligt deze keuze voor de hand.
Risico's kunnen ook worden gereduceerd. Er kan bijvoorbeeld worden
gekozen voor een iets duurdere maar betere leverancier. Deze keuze zal
men maken als de kwaliteit van het projectresultaat van groot belang is voor
het daadwerkelijk realiseren van de opbrengsten.

Door te kiezen voor betere leveranciers zal men de kwaliteit van het pro-
jectresultaat en dus de realisatie van opbrengsten proberen zekerder te stel-
len. Ook al kost dat geld. Het risico wordt als het ware (gedeeltelijk) afge-
kocht. Risico's kunnen ook worden afgewenteld. Als opbrengsten-realisatie
afhankelijk is van toeleveranciers of onderaannemers van het project kun-
nen risico's worden afgewenteld. Opbrengsten die eventueel gemist wor-
den door toedoen van derden zouden toch gerealiseerd kunnen worden.
Bijvoorbeeld door contracten af te sluiten met hoge boeteclausules. De
opbrengsten worden dan gerealiseerd in de vorm van gelnde boetes.

Obiectiuiteit: su6jectiviteit, statistisch. weergegeven.
'Elfmunrf:H. 'l!of{ert



128 Deell1: De aanpak

Mogelijke maatregelen

- vennijden van risico's

bijvoorbeeld: beproefde software gebruiken in plaats van onbeproefde software, ook aI is

de laatstgenoemde iets beter

- het reduceren van risico's

bijvoorbeeld: een duurdere maar betere leverancier nemen als de kwaliteit van het pro-

jectresultaat grote invloed heeft op de opbrengsten

- het afwentelen van risico's

bijvoorbeeld: garanties afdwingen door contracten af te sluiten met adequate boeteclau-

sules.

Nadat risicos zoveel mogelijk zijn beperkt door het nemen van allerlei
. maatregelen zoals hierboven beschreven, kunnen marges worden bepaald .

...,Het bepalen van marges geschiedt door het uitvoeren van ~yoelig:heiili.-
<:. analyses en door verschillende scenario's door te rekenen. Dit leidt tot het

vaststellen van bandbreedtes waarbinnen de omvang van verwacbte
opbrengsten zich zal bevinden. Minimaal vier scenario's moe ten worden
doorgerekend om opbrengsten en marges te bepalen. Het betreft de vol-
gende scenario's:

een pessimistisch scenario; een scenario waarbij er veel tegenzit
het waarschijnlijke scenario; meest waarschijnlijk geacht scenario
een optimistisch scenario: een scenario waarbij er veel meezit
het nul-scenario; het scenario waarbij niet wordt geinvesteerd.

Opbrengsten per scenario

worst
case

efficiency

effectiviteit

innovariviteit

Ilexibiliteit

totaal

'Degrenzen van onze oojectiviteit en van ons eigen oefang uallen a[tijd samen.
Ylntoon '/lfoenums
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De eerste drie scenario's worden dan alle drie afzonderlijk vergeleken met
het nul-scenario om de opbrengsten en de daarbij behorende marges te
bepalen
Het is zeker bij risicovolle projecten aan te raden ook een zogenaamd
worst-case scenario op te stellen. Dit is een scenario waarbij alle mogelijke
tegenvaIlers worden ingecalculeerd. Dan weetje watje te wachten staat als
alles tegenzit.
Zeker bij risicovolle projecten blijkt achteraf vaak dat het worst-case scena-
rio het dichtst bij de realiteit lag.

Bij het opsteIlen en doorrekenen van de diverse scenario's kan veel discus-
sie ontstaan. Dat is goed. Er wordt dan zorgvuldig nagedacht over de risi-
co's, opbrengsten en beoogde resultaten van het project.
Risicobepaling en risicobeheersing komen in hoofdstuk 6 nog uitvoerig aan
de orde.

ad. 8 Stel de uiteindelijke opbrengstenbegroting op
Nadat de investeringsrisico's zijn bepaald, risicoreducerende maatregelen
zijn genomen, scenario's zijn doorgerekend en marges zijn bepaald wordt

C de uiteindelijke opbrengstenbegroting opgesteld. De opbrengstenbegro-
) ting van een automatiseringsproject omvat, onder andere:

minimaal 4 scenario's (inclusief nul-scenario)
vermelding van eventuele imponderabilia
gehanteerde uitgangspunten
gegevens betreffende degenen die verantwoordelijk zijn voor de
opbrengstenbegroting (naam en afdeling)
totale inkomende kasstromen verspreid over de gehele levensduur
belangrijkste risicofactoren voor het niet realiseren van opbrengsten.

5.3 Begroten van kosten

Problemen bij het begroten van kosten
Het begroten van kosten van automatiseringsprojecten blijkt moeilijk en
levert dus problemen op. Hieronder zullen we in het kort enkele belang-
rijke problemen behandelen die bij het begroten van kosten spelen.

Kostenbegrotingen omvatten vaak slechts initiele kosten en/ of automatise-
__ringskosten. Om een goed beeld te krijgen van het rendement moeten alle
:; kosten gedurende de gehele levensduurvan het systeem worden meegenomen.
~ Ook organisatorische kosten en kosten voor systeemonderhoud horen hier

bijvoorbeeld bij.

1(pntfe getaffen zijn a[tija uais.
Samuaf Jofurson
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Prob1emen bij het begroten van kosten

- de verborgen kosten zijn een veelvoud van de zichtbare kosten

- onzekerheid over de kosten van gebruik en beheer van een nog te realiseren systeem

- interne kosten worden niet als kosten gezien

- niet berekenen van gebruikerskosten

- gebrek aan ervaring met betrekking tot begroten

- organisaties zijn niet gewend nlarges te hanteren

- ontbreken van ervaringscijfers en vuistregels.

De zichtbare kosten zijn vaak slechts een fractie van de niet-zichtbare kos-
ten en veel kosten worden snel over het hoofd gezien. Bij grote systemen
bedragen deze zogenaamde verbor:en kasten af 'hi ' al gauw miljoe-
nen. De verborgen kosten moeten zovee mogelijk zichtbaar worden
gemaakt en zo nauwkeurig mogelijk aan het project worden toegerekend.

Daarbij kan het gaan om relatief grote bedragen. In het navolgende sche-
ma zijn bijvoorbeeld de zichtbare en verborgen kosten aangegeven van een
in een netwerk opgenomen werkstation in 1985.

Werkelijke kosten van een werkstation in 1985

Zichtbare kosten:

- Personal Computer

- vaste schijf

- software

- printer

Verborgen kosten:

- verbindingen lokaal netwerk

- gemeenschappelijke randapparatuur

(bv. centrale schijf)

- gemeenschappelijke verbindingen

(bv, communicatie over lange afstand)

- gemeenschappelijke database voor system en en

software

- gemeenschappelijk gebmik van centrale computer

- overige kosten

(bv. ondersteuning

Eindtotaal

Bran: Keen/Woodman 1985

J 12.250,-

I 7.000,-

J 3.500,-

J 1.750,-

J 24.500,-

I 700,-

117.500,-

I 7.000,-

J 7.000,-

I 7.000,-

128.000,-

J 67.200,-

j9l.700,-

'Een.goer! bestutinqssusteem ooor de personal computer fteejt een onge6ruik:J:e ftand{eWing.
H.J. 'Ek?s
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In 1995 werden de kosten van een zelfde voorziening door de Gartner
Group onderzocht met het navolgende resultaat.

- investeringskosten hardware en software f 7.500,-

Werkelijke kosten van een werkstation in 1996

Zichtbare kosten:

Verborger. hasten:

- technisch onderhoud f 7.500,-

f 4.000,-

f 15.000,-

- administratie en organisatie

- end user support en operations

Eindtotaal f 34.000,-

Bran: Gartner Group

De Gartner Group rapporteerde op basis van onderzoek dat in 1994 circa
28% van de IT-uitgaven hidden costs waren (Gartner 1994). McMillan
schatte dat gebruikers buiten de automatiseringsafdeling verantwoordelijk
zijn voor circa 60% van alle IT-kosten en dat een groot dee Idaarvan ver-
borgen kosten zijn (McMillan 1993).

Het begroten van de initiele kosten (kosten van het tot stand brengen van
het projectresultaat) is moeilijk. Het begroten van de kosten voor het
gebruik en beheer van het projectresultaat is zo mogelijk nog moeilijker. Er
moet een schatting worden gemaakt van de kosten van het gebniik en
beheer van een systeem dat er nog niet is en waarvan de eisen nog niet een-
duidig zijn vastgesteld. Daardoor is de onzekerheid waaronder deze schat-
ting gemaakt wordt erg groot en moeten er ruimere marges worden gehan-
teerd.

Die onzekerheid wordt nog eens versterkt doordat de kosten pas ver in de
toekomst gemaakt zullen worden. Hetzelfde probleem dat ook bij het
begroten van opbrengsten speelt. Om tot een zinvolle kosten-batenafwe-
ging te komen moeten ze ondanks deze onzekerheid worden begroot.

Hiervoor moeten aannames worden gedaan over het gebruik en beheer
van het toekomstige projectresultaat.

'Degrootste 1TWei[ij/(h.eaen[iggen daar toaar wi} ze niet zoeim.
goethe
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( Er zijn interne kosten en externe kosten. Onder interne kosten worden ver-
staan kosten die gemaakt worden door de inzet van eigen mensen en
onderdelen, Deze kosten leiden meestal niet tot directe uitgaven. Externe
kosten daarentegen zijn kosten die gemaakt worden buiten het betreffende
bedrijf. Deze kosten leiden direct tot daadwerkelijke uitgaven, zogenaamde
'out of pocket' kosten. Bij vee! bedrijven worden alleen de externe kosten
opgenomen in kostenbegrotingen. Dat is ons inziens onjuist en onwense-
lijk. Als je geen uitgaven doet, wil dat niet zeggen dat het niets kost.l

{ De totale kosten van een automatiseringsproject moeten zo nauwkeurig
0

1 mogelijk bepaald worden. Alleen op basis van de totale kosten kan worden
I bepaald in welke mate een systeem kosteneffectief is. Als men alleen naar
-~ de externe kosten kijkt dan geeft dat een vertekend beeld .
./ De verborgen kosten van een automatiseringsproject zijn vaak grotendeels
.J

../ de interne kosten. Wij pleiten er dan ook voor interne kosten zo goed
mogelijk door te berekenen. Kosten worden daardoor zichtbaar gemaakt
en men krijgt een impuls om efficient met interne geleverde bijdragen om
te gaan.

De kosten van de gebruikersinspanning worden bijna nooit begroot. Bij
grote veranderingstrajecten is de van gebruikers gevraagde inspanning
groot. Eisen moeten worden geformuleerd, functionele ontwerpen moeten
worden getoetst, opleidingen moeten worden gevolgd, nieuwe functie-
eisen worden opgesteld, etcetera.
Projecten lopen geregeld fout doordat de gevraagde gebruikersinspanning
te groot is. De benodigde gebruikersinspanning kan dan niet worden gele-
verd zonder dat de dagelijkse gang van zaken in gevaar komt. Als bedrijven
al interne kosten doorbelasten dan vallen de gebruikerskosten daar meest-
al niet onder. Dit komt mede doordat bedrijven geen tijdregistratiesysteem
hebben voor gebruikers. Het opnemen van gebruikerskosten in de kosten-
begroting van een project is nodig om de totale kosten van het project te
bepalen. Ook is het een stimulans om de benodigde gebruikerscapaciteit te
plannen.

~ Een ander probleem dat zich bij het begroten van kosten voordoet, is
) gebrek aan ervaring, Men is niet gewend om functionarissen van meerdere

afdelingen te betrekken bij het opstellen van kostenbegrotingen. De auto-
matiseringsafdeling schat vaak 'alle' kosten. Tevens is men niet gewend om
marges te hanteren bij de schattingen die men maakt.

Het gebrek aan ervaring en het ontbreken van ervaringsgegevens maakt
het erg moeilijk om bruikbare vuistregels samen te stellen.

'l(pstendjfers uorden uetzameld met ae mestootk;
en daama gewogen op eengotufschaa{tje.
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Problemen bij het begroten van software-ontwikkelkosten
Over problemen die zich voordoen bij het begroten van de automatise-
ringskosten is veel geschreven. De problemen hebben niet zozeer betrek-
king op het schatten van hardware-kosten maar op het schatten van soft-
ware-kosten en juist software-kosten maken een steeds groter bestanddeel
uit van de totale kosten van automatiseringsprojecten.

Het kostenaandeel van hard- en software in de automatiseringskosten

J()()
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Ondanks de vele technieken voor het begroten van software-ontwikkelkos-
ten vallen de kosten vaak hoger uit dan oorspronkelijk begroot. Onze erva-
ring is dat in verkeerde begrotingen de begrote softwarekosten meestal de
grootste afwijkingen van de realiteit vertonen. Het begroten van software-
kosten verdient dan ook specifieke aandacht. Hierna zullen we enkele veel
voorkomende problemen op dit gebied behandelen.

Problemen bij het begroten van software-ontwikkelkosten

- gebrekkige definities

- de dynamiek van de specificaties

- de specifieke kenmerken van software en software-ontwikkeling

- herstelkosten stijgen meer dan evenredig tijdens de ontwikkeling

- veel kosten beinvloedende factoren

- kostenbepalende factoren beinvloeden elkaar

- nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar (te) snel op

- gebrek aan ervaringsgegevens over voltooide projecten

- systematische onderschatting door ontwikkelaars

- misvatting over het lineaire verband tussen tijd en capaciteit.

'Degeschiec£enis fierfumft zich inderdaad. :Maar fiet gaat tefK:gns meer I(psten.
:HaMor Laxness

133
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Cebrekkige definities
( Wat verstaat men bijvoorbeeld onder software-ontwikkeling? Hoort docu-
/ mentatie daarbij? Het maken van een gedocumenteerd, getest en onder-
~ houdbaar programma kost ongeveer driemaal zoveel inspanning aIs het

maken van een 'kaal' programma.
Een deel van de problemen bij het inschatten van ontwikkelkosten kan wor-
den voorkomen door het duidelijk omschrijven van zaken als software, soft-
ware-ontwikkeling, automatiseringsprojecten etcetera.

De dynamiek van de specificaties
.; Bij software-ontwikkeling is in vele gevallen het projectresultaat en de eisen

waaraan dit moet voldoen slecht beschreven, zeker in de beginfase. Toch
zijn het deze specificaties die het fundament vormen van de te ontwikkelen
software. Op basis van onvolledige en onduidelijke specificaties moeten
dan de ontwikkelkosten worden begroot. Vaak blijkt tijdens het ontwikkel-
traject dat het uiteindelijk beoogde projectresultaat veel uitgebreider is of
veel moeilijker te realiseren is dan werd gedacht bij het opstellen van de
begroting. Overschrijding van de oorspronkelijke begroting zal dan het
gevolg zijn.

r:
Herstelkosten stijgen meer dan evenredig
Zoals vermeld, zijn de specificaties in de beginfase van een project veelal
nog onduidelijk en onvolledig. Deze gebreken komen in de praktijk vaak

_~'7"" pas in latere fasen van het project aan het licht. Dat leidt dan tot herstel-
operaties om een en ander te corrigeren. De kosten van dit soort herstel-
operaties zijn in latere fasen van een project veel hoger dan in eerdere
fasen.

Uit een onderzoek door Van der Stelt (1987) blijkt dat de herstelkosten van
een specificatiefout in de testfase, 82 maal hoger kan uitvallen dan bij her-
stel in de specificatiefase. Gebrekkige specificaties kunnen dus leiden tot
hersteloperaties in latere fasen die gepaard gaan met enorme kostenover-
schrijdingen.

Veel beinuloedende [actoren
Als men bewust rekening houdt met de factoren die de hoogte van de soft-
ware ontwikkelkosten beinvloeden, moet een goede begroting mogelijk
zijn. Maar het aantal factoren dat van invloed kan zijn op de ontwikkelkos-
ten van software is zeer groot. Noth en Kretzschmar (1984) komen in een
onderzoek tot verschillende factoren. Het is bijna ondoenlijk om bij het
begroten van software-ontwikkelkosten met alle factoren rekening te hou-
den. Men zal er enkele dominante factoren uit moeten kiezen.

'ERn verries k;]inje niet goetf~n met een.zefJtfe unnst.
p. 5tercKx
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Uit een enquete die Twijnstra Gudde in samenwerking met Technische
Universiteit Eindhoven (Van der Stelt, Siskens en Heemstra 1989) heeft uit-
gevoerd naar de~jks e f-acroren die de kosten van systeemontwik-
keling bepalen, leidde tot de volgende conclusies:

Belangrijkste kostenbepalende factoren

- omvang van de te ontwikkelen software

- cornplexiteit van de software

- veranderende specificaties tijdens de onrwikkeling

- kwaliteit van het personeel

- kwaliteitseisen gesteld aan de software

- mate van gebruikerspanicipatie

(55%)

(48%)

(42%)

(38%)

(35%)

(26%)

Voor het merendeel van deze factoren bestaan geen eenduidige definities.
Ook is het operationaliseren van deze factoren erg moeilijk. Hoe ope ratio-
naliseert men bijvoorbeeld de mate van gebruikersparticipatie? In vele
gevallen maakt men slechts gebruik van maten op een ordinale schaal zoals
veel, gemiddeld en weinig.

Kostenbepalende factoren correlerenvaak onderling
Doordat er veel kostenbepalende factoren zijn en deze factoren vaak ook
nog onderlinge verbanden vertonen, is het moeilijk om aan te geven wat
het effect van bepaalde ontwikkelingen is op de totale ontwikkelkosten. Het
schatten van de softwarekosten wordt daardoor bemoeilijkt. Door onder-
linge samenhang is het ook moeilijk om aan te geven hoe men door veran-
deringen in bepaalde kostenbepalende factoren aan te brengen overschrij-
dingen kan tegengaan. Kortom zowel het begroten als het beheersen van
ontwikkelkosten van software wordt door deze samenhangen bemoeilijkt.

Nieuwe ontwikkelingen
Automatisering en zeker software-ontwikkeling blijken zich voortdurend te
vernieuwen. Door de snelheid waarmee methoden, technieken en hulp-
middelen worden vernieuwd, is het lastig om de productiviteit in te schat-
ten.

Een gebrek aan ervaringsgegevens over reeds voltooide projeden
, Voor het opstellen van een begroting heeft men naast financiele gegevens

=- ook kennis nodig over de invloed van zaken als kwaliteit van het ontwikkel-
personeel, complexiteit en omvang van de programmatuur. Dergelijke ken-
nis wordt voornamelijk in de praktijk opgedaan.

'There are no surprises witfwut ~ectatWnsJ no expectations without knowfeage.
Simon.
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Een software-begroting dient mede gebaseerd te zijn op kennis en ervaring
die is opgedaan in eerdere projecten. Deze kennis is ook nodig om de te
gebruiken begrotingstechnieken te kalibreren. Dat wil zeggen de rnodelpa-
rameters af te stemmen op de specifieke ontwikkelomgeving.
Ieder bedrijf heeft immers specifieke kenmerken die van invloed zijn op de
ontwikkelkosten. De literatuur over begrotingsmodellen is dan ook eens-
luidend in haar oordeel: kalibratie is noodzakelijk. Zonder ervaringsgege-
vens kan men een model niet kalibreren. En zander kalibratie kan men een
begrotingsmodel niet goed schatten.

Uit een door Twijnstra Gudde en de Technische Universiteit Eindhoven
gedaan empirisch onderzaek (Van der Stelt, Siskens en Heemstra 1989)
blijkt echter dat 50% van de ondervraagde organisaties niets registreert van
een project in uitvoering.

Systematische onderschatting
Ontwikkelaars van software hebben de neiging om bewust of onbewust naar
een bepaalde uitkomst toe te rekenen bij het begroten van de benodigde
capaciteit en doorlooptijd. Dit geldt zeker als men als belanghebbende
nauw betrokken is bij de te ontwikkelen software (Bemelmans, 1991).

Een fraai voorbeeld daarvan is:
"We moeten het product over acht maanden op de beurs introduceren, dus
mag het hoogstens acht maanden ontwikkeling vergen".

De misvatting over het lineaire verband tussen tijd en capaciteit
Er bestaat geen lineair verband tussen benodigde capaciteit per tijdlimiet
en beschikbare tijd. Vaak probeert men tijdoverschrijdingen tegen te gaan
door meer mensen op een project te zetten. De coordinatie wordt moeiIij-
ker en problemen zijn maar in beperkte mate gelijktijdig oplosbaar. Dit
soort zaken worden steeds duidelijk merkbaar naarmate men meer mensen
aan een project toevoegt. Op een gegeven moment wordt het toevoegen
van mensen dan ook contra-productief.

Soorten kosten
Meestal wordt niet aangegeven wat men precies onder de kosten van auto-
rnatiseringsprojecten verstaat. Goede definiering van het gehanteerde kos-
tenbegrip is noodzakelijk want de inhoud van het begrip kan per situatie
verschillen: different costsfor different purposes.

)" Voor goed financieel management van automatisering moet er duidelijk-
~ heid zijn over vragen als:

.9ltUfing people to a fate project on[y makes it later:
'Broo(q
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wat zijn kosten en wat niet
welke kosten moeten worden begroot en welke niet
welke kostenposten moeten in de begroting worden opgenomen
welke tarieven moeten bij het bepalen van kosten worden gehanteerd
wie is verantwoordelijk voor het begroten, beheersen en evalueren van
welke kostenposten
etcetera.

Bij het begroten van opbrengsten van automatisering komt al gauw het pro-
bleem van het kwantificeren ter sprake. Bij kosten is dat niet het geval. Er
zijn echter ook kosten die niet of moeilijk te kwantificeren zijn.
Automatisering kan bijvoorbeeld leiden tot langdurig beeldschermwerk en
meer monotomie in het werk. Deze effecten kunnen worden beschouwd als

_ PS:Ehische kost!!!!.

Ps~sten leiden evenals fysieke kosten tot een daling van het ren-
, dement. Met deze kosten moet dus ook rekening worden gehouden.

Psychische kosten moe ten volgens ons niet in een kostenbegroting worden
opgenomen. Ze moe ten worden gezien als negatieve opbrengsten. Het
optreden van psychische kosten zal bijvoorbeeld leiden tot een lagere moti-
vatie en productiviteit.

(

Soort kosten

- fysieke Kosten

Waarneembaar Kwantificeerbaar Voorbeelden

personeelskosten

stress

makkelijk goed

slechtJ - psychische Kosten moeilijk

Wij gaan uit van een bedrijfseconomisch kostenbegrip. Dat houdt onder
andere in dat het gebaseerd is op het 'fysieke kosten concept'. Dat wil zeg-
gen dat de kosten bestaan uit offers die, grotendeels waarneembaar zijn,
be trekking hebben op natuurlijke en materiele zaken en meetbaar en dus
kwantificeerbaar zijn. Dat in tegenstelling tot het psychische kosten con-
cept waarbij het gaat om psychische, emotionele of geestelijke offers die
veelal niet direct meetbaar en kwantificeerbaar zijn (bijvoorbeeld slechte
werkomstandigheden, emotionele stress, etcetera). Wij hanteren voor kos-
ten de volgende definitie:

Kosten zijn aile in geld uitgedrukte offers van produktiefactoren

Onmensen zijn geen mensen, ondinqen. zijn geen rfingen,
onkosten zijn geen Rpsten.
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Als wij het hebben over de kosten van een automatiseringsproject dan
bedoelen wij aile aan het project toewijsbare en toegerekende kosten gedu-
rende de hele levensloop van het project en het daaruit resulterende sys-
teem. Het project in ruime zin integraaI bekeken. Het gebruik en beheer
van het systeem valt hier dus ook onder. Het gaat om aile automatiserings-
en niet-automatiseringskosten vanaf het initieren van een project tot het
einde van het gebruik en het afstoten van het systeem.

Kosten van een automatiseringsproject

- bedrijfseconomische kosten:

dat wil zeggen alle in geld uitgedrukte offers van produktiefactoren

- integraal projectmanagement:

dat wil zeggen alle automatiserings- en niet-automatiseringskosten

- project in ruime zin:

dat wil zeggen alle kosten van initiatie van bet project tot en met vemietiging van

bet projectresultaat (Jevenscycluskosten)

- toewijsbaarheid en toerekenbaarheid:

dat wil zeggen aile toewijsbare kosten (directe kosten) en alle overige toereken-

bare kosten (indirecte kosten met behulp van verdeelsleutels).

Tijdens het begroten worden vaak kostenposten over het hoofd gezien. Het
gebruik van checklists kan dat tegengaan. Door ervaren managers, in de
literatuur en op seminars, wordt het belang van het gebruik van kosten-
checklists bij het begroten van automatiseringsprojecten regelmatig onder-
schreven. Tijdens door ons afgenomen interviews bleek binnen onderne-
mingen grote behoefte te bestaan aan goede checklists. Des te verbazing-
wekkender vonden wij het dan ook dat geen van de geinterviewde bedrij-
ven een uitgebreide kostenchecklist voorhanden had. WOO ebben 0 b is
\(all ljteratuurstudie, i..ntervi~ws~ ef.D..J.li!gebrcide..ko,sten.-
£h.ecklist ontwikkeld (zie hoofds ). De checklist is bedoeld als een hulp-
mid del bi'het inventariseren en controleren of met alle kostensoorten
rekening is gehouden.

Betrekkiog op

bet tot stand brengen van bet projectresultaat

bet gebruiken en beheren van bet projectresultaat

bet achteraf wijzigen van bet projectresultaat

(flexibiliteit)

Kostensoort

- initiele kosten

- exploitatiekosten

- uitbreidings- en

vernieuwingskosten

'Want fzetgeen niets is, (an niet geteU uorden: !Al!es wat is -a! is fzet rwg ZO onbeduidend- teft.
Safumo
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In de door ons ontwikkelde kostenchecklist gebruiken we de hierboven
schematisch weergegeven indeling van kostensoorten. De initiiile kosten (ook
wel ontwikkelingskosten genoemd) zijn de eenmali e kosten die gemaakt
worden om het systeem met alles wat er bij hoort tot stand te brengen. De
exploitatiekosl£JJ... zijn de kosten die gemaakt worden om het systeem te
gebruiken en te beheren. De exploitatiekosten betreff~e;tal jaarlijks
terug erenae kosten. De uijJJreidi gt.,en vernieuwi gsJJ.~ zijn die kosten
die gemaakt worden om het oorspronkelijke systeem door middel van uit-
b!eidingen ofvernieuwingen of andere aanpassingen adequaat je houden.

In de praktijk baseert men zich bij het nemen van een IT-investeringsbe-
slissing meestal alleen op de initiele kosten. De kosten die men dan over
het hoofd ziet, zijn echter vaak een veelvoud van de initiele kosten. Ook in
de literatuur is de meest gehanteerde in de ling die van initiele- en exploita-

..., tiekosten. Voor een goede kosten-batenafweging tussen verschillende alter-
l natieven is het echter noodzakelijk dat eventuele uitbreidings- en vernieu-

~wingskosten ook worden meegenomen. Dit geldt o.i, overigens ook voor
anderssoortige investeringen. Hierna zullen wij nader ingaan op de initie-
le-, exploitatie- en uitbreidings- en vernieuwingskosten.

Totale kosten van een netwerk volgens Treacy

· aankoop -onderhoud
· verzekering

~ . afschrijving {27i; 4!~

~.~ 'h~
· aankoop/
licemies

· planning, onLwerp
en selecrie

· apparaLUur~ en
programmatuur-
installatie

· routlnematig
operation eel
beheer

. toevoegen,
verwijderen en
veranderen van
gebruikers

· jaarlijkse licernies
Jf~%: . programmatuuronderhoud

-oplossen
netwerk-
problemen

. versiebeheer
programmatuur

ext..faclliteiten · initiele
aansluitkosten

• helpdesk/
~ 7~'~~'4-a_d_m_in_is_urn__tie '~~L%2- ~'21~

_7'< • maandelijkse lijnkosten

"7""
tnt. faclliteiten

· oruwikkeling
faciliteiten

· bekabeling

66%

Bron: Van Eekeren, Van I'ersel, J 994

• huisvesting
· verzekering
· afschrijving

2~' 7%

1·09%

'Jeiten bestaatt niet, slechts intetpretaties.
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Om een volledige kostenbegroting op te kunnen stellen moet globaaI bekend zijn

- het projectresultaat

=:> -de projectweg

- het geplande gebruik en beheer van het projectresultaat.

'De initiiile : wat en hoe?
) Voor et bepalen van de initiele kosten zijn zowel het projectresultaat als de

~

projectweg van belang. Allereerst moet het projectresultaat helder en een-
duidig worden bepaald. Om duidelijkheid te krijgen over het te bereiken
projectresultaat moet het projectresultaat goed worden afgebakend. Bij het

\ afbakenen moet men, vanuit de vraagstelling en de verschillende doelen
( van de betrokkenen, een gemeenschappelijk te bereiken projectresultaat

overeen komen. Het moet voor iedereen duidelijk zijn en blijven wat wei en
wat niet tot het nagestreefde resultaat behoort. Centraal staat de vraag: wat
is er klaar als het klaar is? Als men deze vraag niet goed kan beantwoorden
is het ook niet mogelijk een betrouwbare kostenschatting af te geven. De
vraag 'wat is er klaar als het klaar is' heeft zowel be trekking op de nu op te los-
sen problemen c.q. te realiseren wensen, als op de verwachtingen over het
resultaat straks.

(

Om te komen tot een heIder en eenduidig beeld van het projectresultaat,
is het belangrijk overeenstemming te bereiken over de antwoorden op de
volgende vragen:

wat is de vraagstelling
de achterliggende wensen en onderliggende problemen moeten dui-
delijk zijn. Er moet duidelijk zijn in welke context de investering zich
afspeelt en wat het juiste kernprobleem is
wat zijn de vertrekpunten
de beginsituatie en de relatie met andere projecten moet expliciet wor-
den gemaakt. Is het vertrekpunt een projectenplan op basis van een
informatieplan of is het vertrekpunt een vaststelling van een probleem
of wens in de organisatie
wat is het projectresultaat wel
het komen tot een beschrijving van 'war klaar is als het klaar is', is een
samenspel tussen opdrachtgever en projectleider. Het laatste woord
over wat er moet komen ligt bij de opdrachtgever
wat is het projectresultaat niet
expliciet moet worden aangeven wat niet tot het projectresultaat hoort.
Dit om te voorkomen dat er impliciete verwachtingen blijven bestaan die
niet gehonoreerd blijken te worden. Het expliciteren van wat buiten het
project valt, stelt de opdrachtgever in staat een bewuste keuze te maken.

Echte zel<:!rlierfenzijn statistiscn van aard, min of meet toevaffig dus .
. 91( 'Eisinga
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Een projectresuItaat hoeft aan het begin van het project nog niet gedetail-
leerd te zijn maar moet wel slechts voor een uitleg vatbaar zijn (PM Achmea
1996, Twijnstra Gudde, diverse auteurs, 1992).

Als het projectresultaat eenduidig is bepaald en vastgelegd , kan worden
gekeken welke activiteiten noodzakelijk zijn om tot projectresultaat te
komen. De benodigde activiteiten vormen de bouwstenen van het project.
Vaak is het moeilijk om de projectkosten als geheel te begroten. Het maken
van een work breakdown structure kan hierbij helpen.

Doel van een work breakdown structure is dan: het project op een structu-
rele manier zodanig te decomponeren, dat de activiteiten, die nodig zijn
om het project en de projectdelen te realiseren, daaruit zijn af te leiden.

Een project wordt eerst gedecomponeerd in duidelijke aanwijsbare deel-
projecten met daarbij behorende deelresultaten. Bij het opdelen van het
projectresultaat in deelprojecten zijn verschillende indelingen mogelijk.

Welke soort indeling het meest in aanmerking komt, hangt sterk van het
soort project af. De indeling moet logisch, simpel en adequaat zijn.

Bijvoorbeeld:
objectgericht
activiteiten worden onderscheiden of gebundeld omdat ze zijn gericht
op verschillende deelprojecten
disciplinegericht
activiteiten worden onderscheiden of gebundeld omdat ze door men-
sen met fundamenteel verschillende deskundigheid worden verricht
prestatiegericht
activiteiten worden onderscheiden of gebundeld omdat ze zijn gericht
op verschillende prestaties (functionele eisen) van het projectresultaat
geografisch- of plaatsgericht
activiteiten worden onderscheiden of gebundeld omdat ze op verschil-
lende plaatsen worden verricht,

Als het project is opgedeeld in deelprojecten met bijbehorende deelresul-
taten worden de deelresultaten opgedeeld in tussenresultaten en deze wor-
den vervolgens weer opgedeeld in onderliggende activiteiten. Door dit
opdelen ontstaat meer inzicht in de activiteiten die moeten worden uitge-
voerd om het projectresultaat te realiseren.

Tenslotte worden dan de kosten van de uit te voeren activiteiten begroot.

Toeual is wat je toeuait.
1?,S.Jf. :Mees
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Work breakdown structure aIs buJpmiddeJ bij bet kwantificeren van kosten

kosten-
begroting

Prcjectresultaat

Deelresultaren

Acdvireiten /

Het gebruik van een goede work breakdown structure bij het begroten, ver-
groot de nauwkeurigheid van de begroting en maakt het project beter
beheersbaar. Het opstellen van een work breakdown structure kan plaats-
vinden in groepssessies. Deze aanpak vergroot de nauwkeurigheid en objec-
tiviteit. Ook wordt door deze aanpak het inzicht van de betrokkenen in het
projectresultaat vergroot.

Stappen bij het begroten van initiele kosten

- bepaal helder en eenduidig het projectresultaat (waarheen?)

- bepaaI de benodigde activiteiten (welke manier?)

• inhoudelijk

• beheersmatig

- bepaaI de kosten van het uitvoeren van de benodigde activiteiten.

De exploitatiekosten en uitbreidings- en vernieuwingskosten: wat en hoe
Zoals we hebben gezien is het begroten van de initiele kosten van een auto-
matiseringsproject erg moeilijk. Kostenoverschrijdingen zijn dan ook aan
de orde van de dag. Maar de initiele kosten vormen slechts een gedeelte
van de totale levenscycluskosten van een automatiseringssysteem. De mees-
te kosten worden gemaakt na oplevering van het projectresultaat en juist
deze kosten zijn het moeilijkst te begroten. Het uiteindelijke projectresul-
taat is nog niet bekend en toch moeten al inschattingen worden gemaakt
van zaken als onderhoud van het systeem, het gebruik van het systeem en

Jiet toeual R!nt geen grenze~ he: beheetst zefjs de wetmatigfzeien.
Hugo Steinhaus
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de daarbij behorende kosten, etcetera. De onzekerheid met be trekking tot
deze zaken is erg groot. Toch moet men al deze kosten inschatten.

Bij het onderscheid tussen exploitatie en aanpassingskosten speelt de defi-
niering een belangrijke ro!. Aanpassingskosten kunnen zo hoog zijn dat
deze kosten kunnen worden gezien als toekomstige investeringskosten voor
een nieuw op te starten project, bijvoorbeeld een onderhoudsproject ofver-
nieuwbouwproject. Deze kosten zijn dan, afhankelijk van de definiering van
het projectresultaat, de uitbreidings- en vernieuwingskosten van het oor-
spronkelijke systeem of de initiele kosten voor het onderhouds- of ver-
nieuwbouwproject.

Definiering van het projectresultaat

Nieuwbouwproject
(oorspronkelijke project)

Projectresultaat

projectbeslissing

Onderhoudsproject of
vernieuwbouwproject

levenscyclus

projcctbeslissing

Lage uitbreidings- en vernieuwingskosten zijn een indicator voor de mate
van flexibiliteit van een systeem. Met name die flexibiliteit wordt in de toe-
komst steeds belangrijker. De mate van flexibiliteit van een systeem bein-
vloedt de hoogte van de onderhoudskosten en de lengte van de levensduur
van een systeem en kan de investeringsbeslissing sterk beinvloeden.

Extra opties (flexibiliteit) van een systeem brengen kosten met zich mee en
hebben een bepaalde waarde. Men kan besluiten dat het inbouwen/aan-
schaffen van deze optics meer kost dan dat ze waard zijn.

To mucfi. anafysis Ieads to paralusis.
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Bijvoorbeeld als de kans dat van de geboden opties gebruik wordt gemaakt
erg klein is. Er moet dan bij het begroten van kosten rekening gehouden
worden met de kosten van herstel van deze opties in geval men er weI
gebruik van wil maken.

Bijvoorbeeld
Er z~'n twee systeem-concepten die aan aile gestelde eisen uoldoen. De kosten van de
twee investeringsalternatieven A en B zijn hieronder weergegeven

Uilbreidings- en
Alternatief Initie'" kosten Explouatiekosten uernieuunngskosten. Totale projeethosten

A 100 500 210 810
B 90 500 700 1290

Als niet gekeken lOU worden naar de toekomstige investeringskosten, dan zou gekozen
worden ooor altematief B. Deze keuze zou later kunnen leiden tot veel hogere kosten
bij altematief A als later zou worden besloten tot uitbreiding of vernieuwing van het
systeem. Om dejuiste keuze te maken is het noodzakelijk om de levensduur te bepalen

• en naar de levensduurkosten te kijken. Alternatief A blijkt dan tegen geringe extra
kosten een veel hogerejlexibiliteit te leveren. Het zal in zo'ri geval verstandiger zijn
om uoor alternatief A te kiezen.

Als slechts naar de initiele kosten wordt gekeken dan zou dat leiden tot
foute beslissingen. Tevens kan het leiden tot kostenverschuivingen en kos-
tenstijgingen. am binnen het projectbudget te blijven, kunnen zaken wor-
den doorgeschoven naar de gebruik- en beheerfase van het systeem waar ze
onder het mom van 'onderhoud' weer opgepakt kunnen worden. Erger is
het als druk op de kosten leidt tot een kwaliteitsverlies. De kosten die tij-
dens het project worden bespaard, komen dan in een later stadium in een
veelvoud terug. De kwaliteit, flexibiliteit en onderhoudbaarheid van het
opgeleverde systeem blijken dan achteraf tegen te vallen evenals de exploi-
tatie- en uitbreidings- en vernieuwingskosten. De levenscycluskosten van
een systeem zijn dus niet alleen van belang voor de projectbeslissing, maar
ook voor de financiele beheersing van de totale automatiseringskosten van
een organisatie. Partiele beheersing kan tot hoge kostenstijgingen leiden.
Deze problematiek komt in hoofdstuk 6 Rendementsbeheersing verder aan
de orde .

./ Onderhoudskosten van hardware zijn vaak bij aankoop al redelijk bekend.
Maar de onderhoudskosten van software zijn vaak moeilijk in te schatten.
Daarom wordt hieraan de nodige aandacht besteed.

'De meeste iij~n uorden. ge60uwi na de eerste overstroming.
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Het aantal methoden en technieken specifiek voor het begroten van soft-
ware onderhoudskosten is beperkt. Men tracht methoden om initiele soft-
ware ontwikkelkosten te schatten, toe te snijden op het begroten van soft-
ware onderhoudskosten (bijvoorbeeld functiepunt analyse, zie hoofdstuk
8). De resultaten die daar tot nag toe mee zijn behaald, zijn nag niet erg
betrouwbaar. Verder gebruiken externe software bureau's sizing tools am
bij outsourcing de (exploitatie)kosten te bepalen. Aan de hand van onder
andere de ingeschatte complexiteit van de software, de omvang van het sys-
teem en de hoeveelheid transacties kan men dan komen tot een schatting
van exploitatiekosten van het systeem .

145

........Het is belangrijk am bij het begroten onderscheid te maken in de verschil-
lende soorten onderhoud (J.~artin en C. McClure, 1983), te weten:

perfectief onderhoud: am systeemprestaties te verbeteren en am aan
gewijzigde of uitgebreidere gebruikersspecificaties te voldoen
correctief onderhoud: herstel van fouten (' debuggen')

\ adaptieJ onderhoud: aanpassing van het nieuwe systeem ten gevolge
van nieuwe apparatullr, nieuwe 'harde' programmatuur (operating sys-
tem, database management-systeem).

Door Martin en McClure is geschat dat van de totale systeemkosten gedu-
rende de gehele levenscyclus van een systeem slechts een vierde tot een
derde deel bestaat uit ontwikkelingskosten. De avenge kosten worden
besteed aan onderhoud, waarbij de navolgende verdeling zau gelden.

Verdeling van onderhoudskosten /: " /. I ...~ ,

aanpassing van het systcem
aan nieuwe Iaciliteiten
(adapuef onderhoud)

herstel van fouten
(correctlef maintenance)

20%
25%

prestatieverbetering
van het systeern
(perfecuef onderhoud)

13%

42%

uitbreidingen en veranderingen van
systeem, door veranderende
gebmikempecificaties
[perfecuef onderhoud)

'De 6efangrij~te gevaren in dit feven zijn de mensen die aties wilfen uerandereti
en de mensen die niets wiffen ueranderen.

9{Jzncy Jlston
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Een ander punt van aandacht zijn de kosten van systeembeheer. Over de
jaren is er bij veel bedrijven een verschuiving opgetreden van zelf ontwik-
kelen naar het kopen van software. In productiebedrijven is het gebmik van
standaardapplicaties bijvoorbeeld gegroeid van 14% in 1987 tot 84% in
1996 (Vreven en Looijen, 1997). Het gevolg is dat integratie van de ver-
schillende standaardpakketten steeds meer van belang wordt.

De nieuwe softwareproducten vragen meestal specifieke interfaces en dat
leidt tot een toenemende complexiteit en integratieproblemen. In 1995
onderzocht Rabobank Nederland deze problematiek. Het bleek dat 78%
van de fouten na ingebmikname van nieuwe toepassingen in de categorie
integratiefouten bleek te vallen (Vreven en Looijen, 1997).

Daarbij komt dat systeemontwikkeling en -beheer voortdurend worden
geconfronteerd met voorstellen voor wijzigingen. Een onderzoek naar de
herkomst van deze wijzigingen (BRG, 1993) leverde het volgende beeld op:

veranderde markt/concurrentie verhoudingen: 38%
nieuw beschikbaar gekomen technologie: 34%
wijzigende wet- en regelgeving, belastingtarieven etcetera 18%
fouten in de applicaties na ingebruikname: 6%
fusies, ovemames en andere vormen van reorganisatie: 4%

Hieruit blijkt dat het overgrote deel van de wijzigingsvoorstellen van extern
komt, hetgeen goed en efficient systeembeheer bemoeilijkt, evenals het
voorspellen en beheersen van de daarmee samenhangende kosten.

'perjectiej onderhoud kan als nieuwbouw worden begroot met bestaande tech-
nieken (FPA, Estimacs, etcetera).

Aanpassingskosten worden sterk bepaald door de opbouw van reeds bestaan-
de systemen. Bij begroten van aanpassingskosten is men aangewezen op
ervaringscijfers en regels. Bijvoorbeeld: een wijziging van een functionali-
teit kost 15% tot 30% van de initiele inspanning en kosten.

Correctief onderhoud bestaat uit het herstel van fouten. Het traceren van de
oorzaak van het niet goed functioneren van een programma kost veel tijd
en is aan grote variatie onderhevig.
Ook hier is men aangewezen op ervaringscijfers, zoals bijvoorbeeld:

gemiddeld benodigd aantal uren per correctie binnen een systeem of
subsysteem
totale correctieve onderhoudskosten van een soort systeem of subsys-
teem bedraagt gemiddeld X procent van de initiele kosten.

9{iet alles wat we onder ogen zien, I(unnen we ueranderen. Maar we fQtnnen niets
ueranderen, zonder fiet eerst onder ogen te zien.

James '13aftfwin
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Adaptieve onderhoudskosten zijn sterk afhankelijk van de aard en omvang van
de aanpassing (ingrijpendheid) in de bestaande situatie.
Het maken van een work breakdown structure is hierbij raadzaam:

<. welke wijzigingen zijn nodig
I

- welke activiteiten zijn per wijziging nodig
L/_ wat is benodigde inspanning per wijziging

wat zijn de kosten van het totaal aan benodigde inspanning.

r1

I~
\ ':J

I

-- I

Bij het begroten van adaptieve onderhoudskosten zijn ervaringscijfers
bruikbaar als:

gemiddeld benodigde inspanning per wijziging binnen dit systeem of
subsysteem (in het verleden of bij soortgelijk systeem)
gemiddeld benodigde inspanning bij soortgelijke omzettingen/aan-
passingen.

Vaak is men bij het begroten van exploitatie- en uitbreidings- en vernieu-
wingskosten aangewezen op expert-schattingen of op de eigen situatie toe-
gesneden vuistregels of benchmarking.
Veel gehoorde percentages voor benchmarking zijn:

80% van de totale levenscycluskosten zijn exploitatiekosten
67% van de totale levenscycluskosten zijn onderhoudskosten.

Vele praktijksituaties onderschrijven deze percentages keer op keer. Bovenge-
noemde percentages ongenuanceerd als benchmark gebruiken is echter onjuist.

LevenscycIuskosten

FIXed
Costs

IT
Costs Variable

Costs

_________ - - -~- -£~a\ntenance Costs
- - A.nnual GroW\. 0

Year 3 Yea.r4- YearSYear 1 Year 2

Bron: P. G. W Keen, 1991

'J.1lieniet aan zijn toekpmst aenkJ, k;rijgt ergeen.
John (jafswortfiy
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Benchmarken kan bruikbaar zijn als er sprake is van vergelijkbare situaties.
Tevens zijn de definities die aan de benchmarks ten grondslag liggen van
groot belang. In verschillende situaties en/of bij hantering van verschillen-
de definities zijn de resultaten van benchmarking onbetrouwbaar en weinig
betekenisvol.

Twee belangrijke items bij benchmarken

- vergelijkbare situaties

- eenduidige definities en uitgangspunten.

Het opstellen van een kostenbegroting
Om tot een goede kostenbegroting te komen, worden de volgende stappen
doorlopen.

Stappen voor een kostenbegroting

1. inventariseer en orden kostensoorten

2. bepaal relevante kostentrends

3. kwantificeer de kosten

4. bepaaJ verdeelsleutels en reken kosten toe

5. plaats kosten in de tijd

6. bepaal de risico's

7. neem risicoreducerende maatregelen en bepaal marges

8. stel de uiteindelijke kostenbegroting op.

Deze worden hiema toegelicht.
ad 1lnventariseer en orden kostensoorten
Het inventariseren en ordenen gebeurt net als bij de opbrengsten op basis
van een checklist. De checklist moet alle kosten gedurende de gehele
levensduur omvatten. Een kostenchecklist is van groot belang bij het zicht-
baar maken van de zogenaamde 'verborgen' kosten. Dit zijn de kosten die
snel over het hoofd worden gezien; bijvoorbeeld de ondersteuningskosten.

Op basis van literatuurstudie, interviews en onze praktijkervaring, hebben
wij een uitgebreide en gedetailleerde kostenchecklist samengesteld (zie

!hoofdstuk 8). Deze checklist is uitgebreid en gedetailleerd en is natuurlijk
niet limitatief, omdat er bij ieder automatiseringsproject situationeel
bepaalde kostensoorten zijn. Deze checklist is niet bedoeld als hulpmiddel
bij het maken van de keuze over het al dan niet aan een project toerekenen
van bepaalde kosten. Aan de hand van deze lijst kan men nagaan of men bij
het maken van een kostenbegroting van een automatiseringsproject met

'Iodau's eJ(fravagan.se becomes tomorrow's necessity.
(jforia 'Wassennan
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aile kosten rekening heeft gehouden. Welke kosten men aan een project
toerekent en in welke mate, is en blijft een subjectieve aangelegenheid.
Daarbij moeten keuzes gemaakt worden.

2. ExpI<1itatiekosten (gebruik en beheer van het projectreSltltaat)

De hoofdindeling van de kostenchecklist

1. Initiele hosten (ontwikkeli,'IJ van het projectreSltltaat)

1.1 Hardware

1.2 Software

1.3 Datacommul1.icatie-apparatuur

1.4 Personeel

1.5 Opleiding/herscholing

1.6 Huisvesting

1.7 Verwerkingskosten

1.8 Overige

2.1 Person eel

2.2 Opleiding/hijschoLing

2.3 Supplies

2.4 Energie

2.5 Onderhoud

2.6 Verwerking

2.7 Documentatie

2.8 Overige

3. Kosten voor uitbreiding en vernieuwing (wek01nstige uitbreiding uan het projectreSltltaat)

3.1 Initiele kosten

3.2 Exploitatiekosten

ad 2 Bepaal relevante kostentrends«Gezien de snel1e ontwikkelingen is het noodzakelijk om met kostentrends
rekening te houden indien men een realistische begroting wil opstellen.
Bepaalde kostenposten kunnen bijvoorbeeld dalen als gevolg van nieuwe
software ontwikkel-tools of dalende hardwareprijzen. Andere kostenposten
zouden weer kunnen stijgen als gevolg van de loonkostenontwikkelingen.
Veel van deze ontwikkelingen zijn trendmatig en dus enigszins in te schat-
ten. Door hier bij het opstellen van een kostenbegroting al rekening mee
te houden, verkrijgt men een veel realistische begroting en is de kans op
kostenoverschrijdingen geringer. Inventariseer dus alle relevante kosten-
trends.

In. 't uetieden, [igt net heden, in fret nu, wat uiorden zal.
'lIiftfertfijk
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ad 3 Kwantificeer de kosten
Nadat men kostensoorten heeft geinventariseerd en geordend kan men het
bedrag per kostensoort bepalen. De kosten worden veelal begroot per deel-
project. Per deelproject wordt bepaald welke kostensoorten van belang zijn
voor het betreffende deelproject. Nadat dat is vastgesteld, wordt het bed rag
per kostensoort bepaald aan de hand van de onderliggende activiteiten. Via
een bottom-up benadering dus.

ad 4 Bepaal uerdeelsleutels en reken kosten toe
Op de bovenstaande manier kunnen niet aIle kosten worden bepaald. Er
zijn ook kosten die niet direct aan een project zijn toe te wijzen op basis van
projectactiviteiten, zogenaamde indirecte ko . Deze moeten wel in de pro-
jectbegroting worden meegenomen. iervoor wordt gebruik gemaakt van

/ de top-down be~. Eerst wordt het totaalbedrag van een indirecte
{ kostensoort bepaald. Vervolgens wordt het totaalbedrag toegerekend aan
"J verschillende projecten, afdelingen etcetera. Dit gebeurt op basis van geko-
c zen verdeelsleutels. Kosten ten behoeve van meerdere projecten die moe-

ten worden toegerekend zijn bijvoorbeeld de kosten van een programma-
bureau.

Direete - versus indirecte kosten

Directe kosten worden rechtstreeks LOegewezen via onderliggende activiteiren (bottom-up).

Indirecte kosten zijn niet rechtstreeks toewijsbaar en worden toegerekend (top-down).

Het toerekenen van niet direct toewijsbare kosten met behulp van verdeel-
sleutels zorgt voor een beter overzicht van de totale levensduurkosten van

f een project. De kosten zijn niet direct toewijsbaar, maar worden wel
gemaakt voor het project en maken daarom deel uit van de totale project-
kosten en dienen dan ook als zodanig zichtbaar te worden gemaakt. Het
toerekenen van kosten heeft overigens ook grote gevolgen voor de rende-
mentsbeheersing. In het volgende hoofdstuk komen we op deze problema-
tiek terug.

ad 5Plaats kosten in de tijd
( Nadat de totale kosten zijn gekwantificeerd moeten de uitgaande kasstro-
< men per jaar worden bepaald. Dit is onder andere belangrijk voor:

het bepalen van de risico's en marges. De risico's nemen toe en de
nauwkeurigheid van de schattingen neemt af naarmate uitgaven ver-
der in de tijd plaatsvinden

You better be vague£;; rightJ than precise4 wrong.
Peter 'Drucker
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het bepalen van de cash flow-stroom. Dit is van belang om te zien of
aan financiele randvoorwaarden is voldaan en voor het cash-manage-
ment van de onderneming
het maken van een financiele planning. Deze planning maakt voort-
gangsbewaking, sturing en evaluatie van kostenrealisatie mogelijk.

ad 6 Bepaal de risico 's

l
'Vele kostenoverschrijdingen van automatiseringsprojecten hadden voorko-

men kunnen worden indien in een vroeg stadium de nodige aandacht
besteed lOU zijn aan risicobepaling en -beheersing. Een risico-analyse is
hierbij van groot belang. Een risico-analyse verschaft namelijk inzicht in de

/I varia tie in het niveau van de diverse kostencomponenten. Daarnaast geeft
-V een risico-analyse een indicatie voor de betrouwbaarheid van e sc -attin-
<0 en van z~wel kosien~ tijd als kwalite~i.L))oor een risico-analyse gelijktijdig

met et opstellen van een kostenbegroting uit te voeren kunnen direct de
benodigde marges worden gekwantificeerd.
Tevens worden de interdependenties tussen de diverse kostenposten dui-
delijk zichtbaar, zodat men ook hiermee rekening kan houden.

Vroeger werd er bij risico-analyses nogal de nadruk gelegd op het cijferma-
tige aspect. Later is men gaan inzien dat dit onvoldoende was. Het gehele
proces van de risico-analyse en de daardoor mogelijke risicoreductie bleken
belangrijker te zijn. Met behulp van dit proces worden de kritieke succes-
en faalfactoren van het project zichtbaar. De projectmanager kan zich dan
op deze factoren rich ten en eventueel maatregelen nemen.
In hoofdstuk 8 is een checklist opgenomen als hulpmiddel bij het inschat-
ten van risico's.

ad 7 Neem risicoreducerende maatregelen en bepaal marges

~

Door een<fis' o-analyse krijgt men een beter inzicht in de risico's van het
project. Op- asis van dit inzicht kunnen risicoreducerende maatregelen
worden geformuleerd om de kans op kostenoverschrijdingen te verkleinen.
Risico's kunnen soms vooraf worden vermeden door lagere eisen aan het
projectresultaat te stellen. De kansen op kostenoverschrijdingen worden
dan op voorhand ingeperkt.
Risico's kunnen ook worden gereduceerd door een 'verkennende' aanpak
te kiezen, bijvoorbeeld door incrementeel ontwikkelen, prototyping, proef-
tuinen, etcetera. De risico's van grote kostenoverschrijdingen worden dan
gereduceerd doordat steeds in een vroeg stadium de risicofactoren en hun
implicaties bekend worden. De financiele consequenties zijn dan nog
beperkt. De herstelkosten zullen dan ook lager zijn doordat eventuele fou-
ten snel worden ontdekt.

'Wanneer men uooruit wi~ {an men geen tegenstaruf uit tie weg gaan.
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Een andere mogelijkheid is het afwentelen van risico's op kostenoverschrij-
ding. Bijvoorbeeld door het afsluiten van fIxed-price/fixed tenn/fixed
quality contracten met leveranciers.

Risicoreducerende maatregelen

- vennijden van risico's

bijvoorbeeld: lage eisen stellen aan het projectresultaat (iets is beter dan niets).

- reduceren van risico's

bijvoorbeeld: ie kiezen voor prototyping, proeftuinen of incrementeel ontwikkelen

- afwentelen van risico's

bijvoorbeeld: de leverancier de verantwoordelijkheid laten nemen voor overschrijdingen

van onrwikkel- of onderhoudskosten door middel van fixed-price contracten.

Nadat aIle risicoreductie-voorstellen zijn afgewogen en eventueel geimple-
menteerd zijn, kan men opnieuw het kostenrisico bepalen. Vervolgens kun-

e.. nen marges worden bepaald. Marges kunnen worden bepaald door gevoe-
~ ligheidsanalyses en het doorrekenen van verschillende scenario's.

Ook bij kostenbegroting is het hanteren van een worst-case scenario van
be lang, zeker bij risicovolle projecten. Achteraf blijkt namelijk vaak dat de
kosten van het worst-case scenario de werke1ijk kosten het dichtst benaderen.

ad 8 Stel de uiteindelijke kostenbegroting op
Als laatste wordt een totaalplaatje samengesteld. De kostenbegroting omvat
onder andere

minimaal vier scenario's
gehanteerde uitgangspunten
gegevens betreffende de schatters (naam en organisatorische eenheid)
totale uitgaande kasstromen verspreid over de gehele levensduur
belangrijkste risicofactoren voor het niet realiseren van kosten.

OpsteUeo van een kosteobegroting

1. inventariseer en orden kostcnsoorten

2. bepaaJ relevante kostentrends

3. kwantificeer de kosten

4. bepaaJ verdeelsleutels en reken kosten toe

5. plaats kosten in de tijd

6. bepaal risico's

7. neem risicoreducerende maatregelen en bepaaJ marges

8. stel de uiteindelijke kostenbegroting op

'J{iet omdat ha moeiiijk; is duruen. wi} het niet aan,
maar omdat wi} he: niet aanduroen. is fret moei[ijf(

Seneca
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5.4 Kosten-batenanalyse

Problemen bij het opsteUen van een kosten-batenanalyse
Vage onderbouwingen, als doelmatigheid verhogend, imago verbeterend
en strategische voordelen biedend, worden terecht steeds minder aanvaard
als rechtvaardiging van IT-investeringen. Strassmann (1997) zegt dat men
zich moet voorbereiden op een tijdperk waarin topmanagement harde
financiele criteria gaat hanteren voor al de voorstellen die worden gedaan,
inclusief onderhoud-, productie- en beheerkosten. Een automatiserings-
project is een investering en moet als zodanig worden behandeld. Aile
opbrengsten en kosten moeten worden gekwantificeerd en tegen elkaar
worden afgewogen. De automatiseringsprojecten met de gunstigste risi-
co/rendement verhoudingen moeten vervolgens worden geselecteerd.
Tach blijkt dat veel bedrijven weinig tijd besteden aan het maken van een
kosten-batenanalyse. Een te grate haast is hiervan vaak de oorzaak.
Vervolgens wordt er dan ten onrechte geklaagd over steeds verder stijgen-
de automatiseringskosten en tegenvallende rendementen. Haast is echter
niet de enige reden waarom gedegen kosten-batenanalyses achterwege wor-
den gelaten. Het opstellen van kosten-batenanalyses is niet eenvoudig.
Enkele belangrijke problemen zullen hieronder kart worden besproken.

Problemen bij kosten-batenanalyses

_ begroten van kosten en opbrengsten van automatiseringsprojecten is moeilijk

- interacties tussen automariseringsprcjecten onderling

- interacties tussen automatiseringsprojecten en de staande organisatie

_ opbrengsten van infrasiructurele investeringen worden gegcnereerd door toekomstige

<-,::, projecten

- snelle technologische veranderingen

-de waarde van geld verandert in de loop der tijd en kosten/opbrengsten ontstaan niet

tegelijkertijd.

-de onzekerheid is bij automatiseringsprojecten groot en de risico's zijn moeilijk in te

schatten

-de aanwezige kennis van investeringsselectie, theorie en technieken zijn niet voldoende

- het maken van kosten-batenanalyses wordt vaak als bedreigend ervaren.

Het maken van kosten-batenanalyses van automatiseringsprojecten is com-
plex. De complexiteit is vaak een reden voor het achterwege laten van kos-
ten-batenanalyses. De complexiteit wordt vooral bepaald door het bepalen
en kwantificeren van opbrengsten en kosten en niet zozeer door de reken-

'De meeste automatiseerdets geven de ooorkzur aan. complicerett Gaven simp(ijiceren.
'B(ijf(paar fiefpt da: hun. status tegaramferen.
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som. Niet gekwantificeerde opbrengsten blijven bij rendementsberekenin-
gen buiten beschouwing. De betekenis van een kosten-batenanalyse neemt
af naarmate een groter dee! van de kosten en opbrengsten niet wordt

< gekwantificeerd. Aan de kwantificering moet daarom voldoende aandacht
worden besteed.

,

Een groot probleem zijn de interacties tussen verschillende automatise-
ringsprojecten onderling en tussen automatiseringsprojecten en de staan-
de organisatie. Deze interacties bemoeilijken het onderscheiden van kosten
en opbrengsten van een specifiek automatiseringsproject. Hier schuilt dan
ook het gevaar dat opbrengsten in meerdere projectbegrotingen worden
meegenomen en dat men zich rijk rekent.

Problema tisch is ook de kosten-batenafweging van infrastructurele investe-
ringen. Renkema gaat uitvoerig in op de kosten-batenproblematiek bij
infrastructurele investeringen (Renkema, 1996) Bij infrastructurele projec-
ten worden de opbrengsten vaak voor een groot deel gegenereerd door
toekomstige projecten die gebruik maken van de te ontwikkelen infra-
structuur. Deze toekomstige projecten zijn vee!al nog niet gedefinieerd en
de opbrengsten zijn dan moeilijk te bepalen.

De snelle opeenvolging van technologische ontwikkelingen levert ook vaak
problemen op. Deze ontwikkelingen beinvloeden de opbrengsten en kos-
ten van een automatiseringsproject sterk. Bij het begroten moet rekening
gehouden worden met deze ontwikkelingen (trends). Deze trends zijn
vooraf echter vaak moeilijk in te schatten.

Een andere moeilijkheid bij het opstellen van kosten-batenanalyses is dat
de waarde van geld verandert in de loop der tijd en de kosten en opbreng-
sten van een automatiseringsproject niet tegelijkertijd ontstaan. De waarde
van geld verandert in de tussenliggende perioden. Ook hiermee moet reke-
ning worden gehouden. Verder is de onzekerheid bij automatiseringspro-
jecten vaak erg groot en zijn de risico's van een project vaak moeilijk in te
schatten. Bij investeringsbeslissingen moet een risico/rendement-afweging
worden gemaakt. Want onzekere potentiele opbrengsten zijn minder waard
dan zekerdere potentiele opbrengsten.

De kennis van (het gebruik van) de theorie en de technieken voor investe-
ringsselectie is vaak mager verspreid onder medewerkers en managers. Het
verschil tussen kosten en uitgaven geeft bijvoorbeeld al snel problemen.
AIs laatste probleem willen we hier noemen dat het maken van een kosten-
batenanalyse vaak als bedreigend wordt ervaren.

We had an unlimited 6utfget ana we exceeded it.
JJ7L'Y Cfwiat
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Het maken van sehattingen gebeurt onder onzekerheid en men is bang
voor saneties bij foutieve sehattingen. Verder houdt het maken van een kos-
ten-batenanalyse voor sommigen een ongewenste inperking van de vrijheid
in.

Het maken van kosten-batenanalyses is en blijft moeilijk. De genoemde pro-
blemen zijn niet allemaal te voorkomen. Maar door regelmatig kosten-baten-
analyse uit te voeren, verkrijgt men waardevolle kennis en ervaring, waardoor
het maken van kosten-batenanalyses steeds gemakkelijker gaat en de nauw-
keurigheid toeneemt. Het is als het ware een leerproees (Renkema, 1996). Hoe
eerder men ermee start des te eerder zal men er de vruehten van plukken.

Verschillende investeringsbenaderingen
Automatiseringsinvesteringen zijn er in allerlei soorten en maten. Daarom wor-
den er ook verschillende i!!Yestelin~gehanteerd. In het kort zul-
len wij hiema een aantal investeringsbenaderingen de revue laten passeren.
Volgens ~ (Davenport 1987) moeten bedrijven hun systemen cate-
goriseren om vervolgens te bepalen welke benadering moet worden gehan-
teerd voor een bepaalde investering. Davenport hanteert vier soorten syste-
men volgens de onderstaande matrix.

Confidence Confusion

cost

low Comfort Caution

high

high low

certainty

Ter toeliehting daarop het volgende.
Confidence betreft duurdere maar redelijk voorspelbare systemen zoals het
upgraden van een mainframe of een nieuw order entry systeem. Hierbij
kunnen traditionele ROI ealeulaties worden gebruikt.
Comfort betreft goedkope en voorspelbare systemen als PC-aankopen.
Hierbij moet op de geaggregeerde kosten worden gestuurd in plaats van op
afzonderlijke aankopen.
Confusion betreft vaak potentiele strategisehe systemen. De beslissing wordt
hier vaak genomen op basis van 'gut feeling en intuition'.
Caution betreft goedkope systemen met relatief onzekere opbrengsten. De
budgetbenadering en kleinsehaligheid zijn hier de oplossing.

'Wlien there is no altetnatiue, there is no problem:
:Frits Pliilips
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Ook volgens ~ (Weill 1989) is de kosten tegenover de opbrengsten zet-
ten en de 'return on investment' berekenen niet voor elke investering de
goede manier van beoordelen. Weill maakt onderscheid in vier verschillen-
de soorten investeringen. EIke soort investering moet men volgens hem op
een andere manier beoordelen. In de volgende tabel zijn deze weergegeven.

Soort IT investeringen Effect Beoordelings-

criteria
Strategisch Veranderingen van

produkten of concurrentie

strategie

Opbrengsten groei

op termijn

Informatorisch Schept een betere informatie-

of communicatie infrastructuur

Return on assets

Transactie Ondersteunt operationeei

management

Return on

investments

Drempel Handhaving van de continuiteit Marktaandeel

Ook !1f.f£..f!J!I!:..G:.n, (Legerman 1991) is voorstander van het hanteren van ver-
schillen-oe -soorten benaderingen voor verschillende soorten investeringen.
Hij maakt het volgende onderscheid:

Investeringsbenaderingen

Dit kan als voIgt worden toegelicht.
Performance inuesteringen. zijn investeringen ter verbetering van de efficiency
en/ of effectiviteit van bestaande bedrijfsprocessen.

Good decisions are tfie ones you takf- in baa times.
P. y!J&nftammer
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Efficiency-georienteerde investeringen: kostenbenadering.
Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen kosten voor en na IT-
investering bijvoorbeeld met behulp van netto contante waarde methode.
Effectiviteit-georienteerde investeringen: rendementsbenadering.
Ook dit kan weer met behulp van de netto contante waarde methode
geschieden.

Competatieve investeringen zijn investeringen die zijn gericht op marktverbre-
ding en/ofproductvemieuwing of de combinatie van beide.

Opbrengsten voldoende kwantificeerbaar: rendementsbenadering.
Grote onzekerheid over opbrengsten: budgetbenadering.

Infrastructurele investeringen zijn investeringen waarmee de basis wordt
gelegd voor latere rendabele investeringen. Ze vormen veelal de basis waar-
op de bedrijfsprocessen kunnen worden uitgevoerd.

Capaciteit en opties volledig benut: kostenbenadering.
Overdimensionering en nog onbenutte opties: budgetbenadering.

~n (1984) maakt een indeling in een viertal managementbenaderingen
voor het beoordelen van IT-investeringen:

'utility management' benadering
Deze benadering is gericht op gecentraliseerde automatiseringskosten.
Met de toename van infrastructurele investeringen zal het belang van
deze aanpak weer meer gaan toenemen. De benadering wordt gekarak-
teriseerd door kapitaalplanning, minimaliseren van de risico's van mis-
lukking, assetrnanagement en de inzet van hoogwaardige IT-specialisten
'venture management' benadering
Deze benadering is vooral geschikt voor risicovolle IT-investeringen
met hoog zakelijk impact. Het gaat dan vooral om het snel inspelen op
mogelijkheden die zich voordoen. Daardoor is de planningshorizon
korter dan bij de 'utility management benadering'. Lange termijn
kapitaalplanning is hier niet nodig, budgetplanning voldoet hier. Bij
dit soort investeringen is een goede ondememer, die de investering
promoot en managed, belangrijk. De nadruk ligt hierbij op een effec-
tiviteit en dat gaat soms ten koste van de efficiency. Experimenteren
wordt bij deze aanpak aangemoedigd. Het ontwikkelen van dure maar
flexibele systemen kan bijvoorbeeld het beste worden beoordeeld vol-
gens de 'venture management benadering'
'retail management' benadering
Deze benadering is gericht op kostenbeheersing van niet kapitaal
intensieve gedecentraliseerde IT-uitgaven, bijvoorbeeld de aanschaf
van PC's voor enduser computing voorzien van standaard software.

'Benefits are not just goying to happen, they must be manaqed,
ana so, someone must be accountable.

'E.:J. Potuan.
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Rechtvaardiging van de IT-investeringen ligt in dit geval bij de eindge-
bruiker. Planning ligt op het niveau van uitgaven in plaats van op het
kapitaalinvesteringsniveau
'custom management' benadering
Deze benadering is gericht op planning van IT-applicaties voor bepaal-
de gebruikersgroepen (bijvoorbeeld per bedrijfsproces).

Deze investeringsbenaderingen hanteren allemaal een net iets andere
manier van categoriseren van projecten en vervatten een mengeling van ren-
dementsberekeningen en beheersingstechnieken gericht op kosten en/of
opbrengsten. De verschillende investeringsbenaderingen voor verschillende
projecten vloeien voort uit de complexiteit van het maken van kwantitatieve
kosten-batenanalyses voor sommige projecten. De problem en die zich voor-
doen bij het maken van harde rendementsberekeningen zijn het rechtst-
reekse gevolg van de mate van onzekerheid over het projectresultaat en de
projectomgeving. De onzekerheid met betrekking tot de omgeving is er bij
elk soort investering, de onzekerheid over het projectresultaat niet. Essentieel
is duidelijkheid over het nagestreefde resultaat. Ontbreekt dat dan kan er
geen rendementsberekening worden gemaakt. Het niet (kunnen) maken
van een kosten-batenanalyse wordt dan zoveel mogelijk gecompenseerd door
beheerstechnieken, meestal de budgetbenadering (kostenbeheerstechniek).
Dan is 'levert het meer op dan het kost?' niet meer het prirnaire uitgangspunt
maar de vraag 'wat is het me waard?'.

Investeringsbenadering en onzekerheid

wat levert het op ?
wat kost het ?

wat is het me waard ?
wat mag het kosten ? ,-----) -------,)

harde
rendementsberekening

niet ondernemenbudgetbenadering

Het is dus belangrijk een onderscheid te maken tussen de rendementsbereke-
ning en de pJ!:.d~tbe!!!!!!:Ei:!l{: Als opbrengsten en kosten kunnen worden
gekwantificeerd dan wordt ?en harde rendementsberekening gehanteerd,
zoals de netto contante waarde methode (NeW), return on investment
(ROI), internal rate of return (IRR), etcetera. Deze technieken worden in
hoofdstuk 8 Technieken verduidelijkt.

'Weinigen hebben. ooit gefwora van 'Ira Luca Parlow, ae uituinder van au66ef 6oel(fwuaeni
I1UUlrfiij fieejt waarsc!iijn£ijl(meer inuioed uitgeoefena op net Ieuen van de mensen dan.

'Dante of '.Michefangew.
'JI.J. 9.1uffer
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De budgetbenadering wordt vaak toegepast op ondernemingsniveau voor
de bepaling van de hoogte van het automatiseringsbudget maar ook voor
research & development- en marketingbudgetten.
De hoogte van het budget wordt in deze gevallen meestal bepaald op basis
van:

bedrijfsvergelijkend onderzoek: wat besteden concurrenten of verge-
lijkbare bedrijven binnen of buiten de branche
kengetallen:
• de hoogte van het automatiseringsbudget mag maximaal 7% van de

omzet bedragen
• de hoogte van het automatiseringsbudget mag niet meer dan 20%

van de totale bedrijfskosten bedragen
• etcetera.

De budgetbenadering wordt ook gebruikt op projectniveau voor bepaalde
soorten automatiseringsprojecten (meestal infrastructurele) waarbij de
kwantificering van opbrengsten problem en oplevert. Hoeveel wil men uit-
geven aan een bepaald project waarvan de opbrengsten (gedeeltelijk) onze-
ker zijn.
Het budget wordt dan vaak bepaald op basis van:

onderhandeling: hierbij staat de vraag centraal bij welk bedrag de
financiele risico's nog aanvaardbaar zijn
opportunity costs: hoeveel geld is men bereid vrij te maken door af te
zien van een andere investering.

De budgetbenadering wordt gebruikt als de opbrengsten onzeker zijn en
bestaat als het ware uit het vaststellen van een uitgavenlimiet. De benade-
ring is vooral gericht op kostenbeheersing en het beperken van financiele
risico's.

Over het rendement van de gedane investeringen en dus de effectiviteit van
bestede gelden blijft men onzeker. Soms worden score-modellen gebruikt
om de prioriteit binnen het toegewezen totaalbudget te bepalen.
Hantering van de budgetbenadering moet in onze ogen tot het minimum

(
worden beperkt. Ons inziens moet de budgetbenadering aileen worden

gehanteerd bij onderzoeksuitgaven (fundamenteel, kennisgericht en/of
experimenteel) waarbij het resultaat en de opbrengsten vooraf absoluut
niet bekend kunnen zijn.
Dan zijn vragen van be lang als:

(

- wat is het me waard
wat mis ik als ik de kennis niet heb of het experiment niet doe
vind ik het nodig dat ons bedrijf aan fundamenteel onderzoek doet.

Jiet {even iuord: vooruit gefeeja en achteruit ge{eera.
s. 'l(ier~lUlr'
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De budgetbenadering is een kostenbeheersingsteehniek die slechts wordt gebruikt ter

gedeeltelijke eompensatie van het niet (kunnen) maken van een kosten-batenanalyse

Het hanteren van de budgetbenadering voor automatiseringsprojecten
wordt in de praktijk vaak gelegitimeerd door te wijzen op de parallel met
research en development (R&D)-prajecten. Daar zouden de opbrengsten
ook onduidelijk zijn en zou ook geen bedrijfseconomische rechtvaardiging
vereist zijn.

Ook bij R&D-projecten is er behoefte aan bedrijfseconomische criteria ter
beoordeling van het rendement van investeringen. Twee veel gebruikte
indices in de industriele economie zijn de Olsen-index en de Pacifico-index
(Kuhlmeijer en Keus, 1982). Deze indices zijn ook bruikbaar bij beoorde-
ling van automatiseringsprojecten. Hieronder zullen we ze kort bespreken.

kosten van R&D

Index van Olson

gesehatte waarde bU slagen van R&D x kans op succes

Index van Olsen (10) =

De kosten van R&D zijn hier de directe R&D-uitgaven en niet de noodza-
kelijke investeringen in vaste en/of vlottende activa die daaruit kunnen
voortvloeien. Volgens Olsen is het verantwoord een investering te onder-
nemen als ge1dt dat 10 grater of gelijk is aan 3.

rowe projectkosten

Index van Pacifico

eashflow per jaar x geschalte levensduur x kans op sueees

Index van Pacifico (lp) =

Deze index gaat er van uit dat een cash flow (kasstroom) inschatting moge-
lijk is. De totale projectkosten bestaan hier uit de directe R&D-uitgaven en
overige noodzakelijke investeringsuitgaven. De kans op succes is volgens
Kuhlmeijer en Keus samengesteld uit:

(jeW moet je geDrui/(gn en van mensett moet je houden en niet andersom.
fopie Huisman.
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Kans van slagen R&D x kans technische realisatie x kans op economische realisatie

161

Volgens Pacifico is een project levensvatbaar als geldt dat Ip groter of gelijk
is aan 2. Ook bij deze indices is inschatting van opbrengsten, kosten en kan-
sen op het voordoen van verschillende scenario's moeilijk maar vereist.

/ Wij zijn sterk voorstander van kosten-batenanalyses omdat harde rende-
~ mentsberekeningen een aantal onmiskenbare voordelen hebben en een
( absolute voorwaarde zijn om het rendement op automatiseringsinvesterin-
) gen te verhogen.

Belang van een kosteo-bateoanalyse

- nonn voor rendementsbeheersing

- meer cornmitrneru en minder vrijblijvendheid

- meer zekerheid over rendemcrnsvergelijking tussen investeringsmogelijkheden

- betere prioritering

- eenduidiger corrununicatie

- groter draagvlak.

Ter toelichting hierop het volgende. Een kwantitatieve kosten-batenanalyse
is het uitgangspunt voor rendementsbeheersing. De begrote kosten en
opbrengsten dienen als norm voor de beheersing: monitoren en bijsturen.
Tevens maakt een kwantitatieve kosten-batenanalyse het mogelijk mensen
te committeren aan de door hen afgegeven schattingen. De vrijblijvend-

') heid van het begrotingsproces verdwijnt hierdoor. De voorcalculatorische
( (begrote) kosten en opbrengsten kunnen voortdurend worden vergeleken
) met de nacalculatorische (gerealiseerde) kosten en opbrengsten.
~ Verschillen kunnen vervolgens worden geanalyseerd.

Niet kwantificereo betekent:

- niet commiueren

- niet controleren

- niet evalueren

- eo zeer waarschijolijk oiet realisereo.

De grotere zekerheid betreft allereerst de initiele investeringsbeslissing.
Vaak heeft men een gevoel dat een project rendabel is. Dit gevoel moet

Tconomie is uiterst nuttig uoot ie werf.,gefegenh.eii van economen.
J.'1G qar&raitli



162 Deel II: De aanpak

men kwantitatief onderbouwen. Een kwantitatieve onderbouwing vergt
vaak een verdere analyse dan tot dan toe gedaan is. Er worden dingen
onderzocht en men wordt gedwongen een en ander goed te doordenken.
De uitgevoerde analyse en het in gang gezette denkproces leidden tot meer
zekerheid om trent het rendement van een investering en maken boven-
dien goede vergelijkingen tussen altematieve investeringen mogelijk. Door
van alle investeringen een kosten-batenanalyse te maken, ontstaat een ver-
gelijkbaarheid tussen de projecten op basis van het uiteindelijke doel van
de investering, het (potentiele) rendement.

<; Rendement wordt in geld uitgedrukt. Dit maakt eenduidige communicatie
<-.. mogelijk. Scores op basis van score-rnodellen of geheel kwalitatieve
) opbrengsten (bijvoorbeeld betere service) leiden tot verschillende percep-
) ties, inconsistenties en misverstanden.

Managers moeten ervan worden overtuigd dat een project voldoende ople-
vert en de moeite waard is om te ondernemen. Kwalitatieve kosten-baten-
analyses leiden hierbij tot uitvoerige discussies en worden steeds vaker niet
meer geaccepteerd als rechtvaardiging van grote automatiseringsinveste-
ringen. Een gekwantificeerde kosten-batenanalyse gaat, als het goed is,

') gepaard met een uitvoerige analyse en een gedegen onderbouwing. Dat
) creeert draagvlak bij het management.

/ Onderzoek van het Cambridge Information Network (CIN) in 1998 toon-
'; de aan dat de terugyerdientijd algemeen wordt beschouwd als een belang-
. rijke manier om IT-investeringen te rechtvaardigen. Van de respondentenI zei 90% dat de terugverdiencijfers een beduidende invloed hebben op

beslissingen over IT-projecten. IT-functionarissen voelen volgens dit onder-
zoek een dwingende noodzaak hun bijdragen aan de bedrijfsvoering met
cijfers te kunnen staven. Circa 65% van de ondervraagde IT-managers is van
mening dat de turn n investments (ROI) van een idee-investering met
een bevredigende mate van betrouwbaarheid te berekenen valt. De circa
35% die daaraan twijfelt ziet hierin echter geen reden om van zo'n bereke-
ning af te zien. Helemaal geen financiele onderbouwing wordt onaccepta-
bel geacht.

~ Het opstellen van een kosten-batenanalyse
Het eenmalig opstellen van een kosten-batenanalyse is vaak niet afdoende.
Het opstellen van een kosten-batenanalyse is een dynamisch geheel. Er
wordt in het beginstadium een kosten-batenanalyse gemaakt onder grote
onzekerheid, dat wil zeggen met grote marges. Er dient in het beginstadi-
urn hierbij niet gestreefd te worden naar perfectie.
Gaandeweg blijken gehanteerde uitgangspunten soms niet of niet meer
juist te zijn. De begroting van kosten en/of opbrengsten moet dan worden

Complexuies aD 1Wt diminisdt the importance of a cost 6enefit analusis.
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bijgesteld. Ook neemt gedurende het traject de onzekerheid af. De begro-
tingen moeten dan verder worden gedetailleerd en de marges moeten wor-
den aangepast dat wil zeggen verkleind. am tot een goede kosten-baten-
analyse te komen worden de volgende stappen doorlopen.

Stappen in een kosten-batenanalyse

1. bepaal de rendementsnorm en de gewenste terugverdientijd

;. 2. begroot kosten en opbrengsien en bepaal risico's

3. bepaal de kasstrorneu per scenario

4. bereken het rendemenl en de terugverdientijd per scenario

5. beslis en leg de motivatie vast.

ad 1Bepaal de rendementsnorm en de gewenste terugverdientijd.
Welke eisen stelt de onderneming aan automatiseringsinvesteringen met
be trekking tot:

het minimaal te behalen rendement (welke techniek en welke discon-
teringsvoet)
de maximale terugverdientijd.

De terugverdientijd is afhankelijk van het karakter van de omgeving: als de
omgeving niet stabiel is, moet worden uitgegaan van een kortere terugver-
dientijd.

ad 2 Begroot kosten en opbrengsten en bepaal risico's
Het begroten van kosten en opbrengsten en bepalen van risico's gebeurt
door verschillende mensen volgens de stappenplannen uit de paragrafen
5.2 begroten van opbrengsten en 5.3 begroten van kosten.
Houd rekening met de waarde en kosten van door een systeem geboden
extra opties (flexibiliteit) en de eventuele herstelkosten van thans uitgeslo-
ten opties. Houd tevens rekening met de tijdsduur van behaalde concur-
rentiele voordelen. Competatieve IT-investeringen zijn gebaseerd op het
behalen van een concurrentieel voordeel. In de praktijk blijken deze voor-
delen vaak niet blijvend te zijn doordat concurrenten het systeem, de toe-
passing of het concept snel kopieren.

Bij kortstondige concurrentiele voordelen kan worden overwogen om:
een samenwerkingsverband aan te gaan met potentiele concurrenten.
Zodoende kunnen de veelal hoge kosten en risico's van de IT-investe-
ring gespreid worden over meerdere organisaties
de investeringskosten gedeeltelijk goed te maken door verkoop van het
systeem, de kennis, etcetera aan concurrenten voordat zij het daad-

if business is bad faT the bad ones, it is lessgooa faT the gooa ones.
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werkelijk zelf hebben ontwikkeld of gekopieerd
het systeem, de kennis, etcetera te kopieren of te kopen van de con-
current zodra die het heeft.

Er wordt hierboven en in het dagelijkse spraakgebruik gesproken over kos-
ten en waarde van een investering. Het betreft ook een kosten-batenanaly-
se. Maar bij de uiteindelijke afweging worden de ingaande- en uitgaande
kasstromen vergeleken (zie ad 3).

ad 3 Bepaal de kasstromen per scenario
Per scenario moeten de kasstromen over de jaren worden bepaald. Dit is
het verschil tussen de inkomende kasstromen (inkomsten) en de uitgaan-
de kasstromen (uitgaven). Afschrijvingskosten en financieringskosten vallen
hier buiten. De volgende scenario's kunnen in een kosten-batenanalyse
worden opgenomen:

een worst-case scenario
een pessimistisch scenario
een realistisch (te verwachten) scenario
een optimistisch scenario.

Met name scenario 1 en 3 zijn onmisbaar. Wij pleitten ervoor alle vier de
scenario's op te nemen. Het is belangrijk dat alle scenario's worden onder-
bouwd. Anders hebben ze weinig nut.

ad 4 Bereken.het rendement en de terugoerdientijd per scenario
Bruikbare technieken hiervoor worden behandeld in hoofdstuk 8
Technieken. Voor rendementsberekening raden wij de netto contante
waarde methode aan in combinatie met de terugverdientijd-methode.

ad 5Beslis en moti· vast
I De beslissing en de uitgangspunten, redenaties, motivaties en cijfermatige

onderbouwingen van alle scenario's moeten duidelijk en eenduidig worden
vastgelegd in een document 'kosten-batenanalyse'.
Dit document omvat minimaal:

een algemene projectbeschrijving
de opbrengstenbegroting
• scenario's (inclusief nul-scenario)
• eventuele imponderabilia
• gehanteerde uitgangspunten
• gegevens betreffende de schatters (naam en afdeling)
• totale inkomende kasstromen verspreid over de gehele levensduur
• belangrijkste risicofactoren voor het niet realiseren van opbrengsten

o

Iedere {eeT als het fijf;J aat rfe za/(gn beter cullen gaan, h.e.o je iets over het fwofa gaien.
'F.P. cflisfwfm
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de kostenbegroting
• scenario's
• gehanteerde uitgangspunten
• gegevens betreffende de schatters (naam en afdeling)
• totale uitgaande kasstromen verspreid over de gehele levensduur
• belangrijkste risicofactoren voor het niet realiseren van kosten
het rendement en de terugverdientijd
de keuze en de achterliggende motivatie
gegevens betreffende de beslisser (naam en afdeling).I

De mate van uitvoerigheid en gedetailleerdheid is afhankelijk van de
omvang van de investering. 'Pragmatisch' is hier het kernwoord en niet
'bureaucratisch' .

Checklist kosten-batenanalyse

- de juiste aanpak voor het betreffende project

- duidelijkheid orntrent belangen van betrokken partijen

(concernleiding, opdrachtgever, projectJeider, autornatisering, schatters)

- verantwoordelijkheden geregeld

- de juiste schatters geselecteerd

- de juiste technieken, hulpmiddelen, ervaringsregels en benchmarks gebruikl

- zijn er meerdere schatters die rneerdere technieken hebben gehanteerd

- verschillende scenario's doorgerekend en goed onderbouwd

7 0>nzekerheden en risico's ingeschat en geminimaiiseerd

(jrnarges bepaaid en gehanLeerd

- diverse altematieven gepIioriteerd

- schatt.ingen en uitgangspunteri zijn controleerbaar

- de risico-rendementsverhouding ten opzicht van portfolio gecontroleerd

- voldoet aan minimale rendementseisen.

De stappen om tot een kosten-batenanalyse te komen zijn voor ieder pro-
ject hetzelfde. De inhoud van de stappen kan echter per soort project wei
verschillen:

andere schatters afhankelijk van soort kosten en opbrengsten
andere technieken en hulpmiddelen
etcetera.

/Wij onderscheiden de volgende drie categorieen automatiseringsprojecten:'i performance- en strategische automatiseringsprojecten
experimentele automatiseringsprojecten
infrastructurele automatiseringsprojecten.

:J{p profit fif:!, non-profit.
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Performance automatiseringsprojecten zijn voornamelijk gericht op verbeteren
van de efficiency en effectiviteit van de interne bedrijfsvoering.

Bij efficiency voordelen maakt men bijvoorbeeld een kosten-kostenvergelijking
(kostenniveau in de toekomst zonder het project versus kostenniveau in de
toekomst met het project). Een duidelijk inzicht in de kosten (ook indirec-
te kosten) en tijdsbestedingen zijn hierbij onontbeerlijk. Hierbij spelen
controllers en gebruikers een belangrijke rol.

Bij effectiviteitsvoordelen kijkt men vaak naar de verbeteringen in de output
van een proces. Dit zal leiden tot meer tevredenheid bij de afnemers die
kan worden gekwantificeerd door bijvoorbeeld de mogelijkheid te bezien
van prijsverhoging zonder omzetverlies of omzetstijging bij gelijkblijvende
prijs. De managers van het betreffende proces spelen hierbij vaak een
belangrijke rol.

Strategische automatiseringsprojecten zijn projecten die gericht zijn op het
behouden (defensief) of verbeteren (offensief) van de concurrentiepositie
van de onderneming. Het betreft veelal projecten met hoog risico en hoog
potentieel impact.

Bij concurrentiele voordelen worden de concurrentiepositie met en de concur-
rentiepositie zonder het projectresultaat met elkaar vergeleken. Deze ver-
gelijking dient te worden gemaakt door het topmanagement met behulp
van de expertmethode en gewogen schattingen.
De performance- en strategische automatiseringsprojecten moeten worden
beoordeeld met behulp van de Netto Contante Waarde methode en op
basis van hun terugverdientijd.

• efficiency

• effectiviteit

• concurrentiepositie

- > kosten-kosten vergelijking

- > opbrengsten-opbrengsten vergelijking

- > positie-positie vergelijking (kosten en opbrengsten)

Performance- eo strategische automatiseriogsprojecten

- beoordelen op basis van NCW en terugverdientijd

- beslissingsbomen bij complexe beslissingen

- scenario-denken

- gevoeligheidsanalyses

- begroten

• begrotingstechnieken opbrengsten (hoofdstuk 8)

• begrotingslechnieken kosten (hoofdstuk 8)

• brainstorming, Delphi methode, versnellingskamers.

%ornitgang is niet te stoppen, maar nostafgie ook niet.
'E. Jltzema
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Experimentele automatiseringsprojecten moe ten worden gezien als onder-
zoeksuitgaven (fundamenteel, kennisgericht en/of experimenteel) waarbij
het resultaat en de opbrengsten vooraf absoluut niet bekend kunnen zijn.
Wij denken hierbij aan zeer innovatieve toepassingen, waarvan het ondui-
delijk is wat de slaagkansen zijn.
Het projectresultaat is vaak niet duidelijk evenals de kosten en opbreng-
sten. De risico's van het niet realiseren van opbrengsten van enige omvang
is groot. Er is meer sprake van een uitgave dan van een investering waarbij
de vraag niet alleen is 'wat levert het me op?' maar ook en vooral 'wat is het
me waard'?
De aanpak van experimentele automatiseringsprojecten is dan ook sterk
gericht op beheersing van kosten en risico's. De omvang van de uitgaven
aan experimentele automatiseringsprojecten moet beperkt worden gehou-
den, bijvoorbeeld door een beperkt budget beschikbaar te stellen.
Een beperkt budget betekent een beperkt aantal experimenten. Het top-
management moet prioriteiten aangeven op basis van hun visie. Speciaal
ontwikkelde score-modellen kunnen hierbij als hulpmiddel worden
gebruikt. Score-modellen worden in hoofdstuk 8 Technieken behandeld.

Experimentele automatiseringsprojecten zijn zeer risicovol en de financiele risi-
co's moeten worden beperkt. Naast een budgetbenadering is ook klein-
schaligheid van belang bij dit soort projecten.

Doordat experimentele automatiseringsprojecten risicovol zijn en vaak een
grote mate van improviseren betreffen, wordt meestal gebruik gemaakt van
zaken als prototyping, incrernenteel- en evolutionair ontwikkelen. Dat is
ons inziens ook noodzakelijk. Kleinschaligheid moet echter ook worden
bevorderd. Dit kan door kleinschalige projecten vee! eerder te starten dan
meer grootschalige projecten: omvang-afhankelijke besluitvorming en
financiering.

Zodra de opbrengsten van een project duidelijk worden, kan de schaal van
het project worden vergroot. Het project valt dan echter in een andere cate-
gorie automatiseringsprojecten en moet op basis van kosten en opbreng-
sten worden gejustificeerd.

Experimentele automatiseringsprojecten

- beperkt totaalbudget beschikbaar stellen op basis van de budgetbenadering

- strikte prioriteitsstelling door en vanuit de visie van het topmanagement

- bevorder kleinschaligheid

• omvang-afhankelijke go-beslissingen en financiering

'Een. experiment mis[uk;j niet. :Het Ioopt fwoguit anders ian uertuach».
'Rp cftaigneau
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Vervolg Experimentele automatiseringsprojecten

• prototyping (zie hoofdstuk 6 Rendementsbeheersing)

• incrementeel ontwikkelen (zie hoofdsruk 6 Rendementsbeheersing)

• evolutionair ontwikkelen (lie hoofdstuk 6 RendemenlSbeheersing)

- verschuiving van categorie bij meer duidelijkheid over opbrengsten

• meer grootschalige aanpak mogelijk

• justificeren op basis van kosten en baten.

De specifieke problemen van infrastructurele automatiseringsprojecten vergen
enige aandacht.

Een infrastructuur is een 'generieke en relatief permanente basisvoorzie-
ning ten behoeve van gegevensverwerking, gegevensopslag en gegevens-
transport' (Truijens, Maes, Van Irsel en De Vries, 1990). Zij bestaat uit auto-
matiseringsvoorzieningen die gemeenschappelijk worden gebruikt. Deze
voorzieningen betreffen gegevens, applicaties, configuraties, comrnunica-
tievoorzieningen en de organisatie van de informatiehuishouding. Cruciaal
in de bepaling van het infrastructure Ie karakter van informatievoorzienin-
gen is of de desbetreffende voorzieningen als gemeenschappelijk
beschouwd kunnen worden. Een tweede aspect bij infrastructurele investe-
ringen is het feit dat er zowel indirecte als directe baten mee behaald kun-
nen worden. Op basis van de criteria gemeenschappelijkheid en (in)direc-
te baten kan men een indeling maken in verschillende soorten investerin-
gen (Van Irsel, Fluitsma, Broshuis, 1992).

Een typologie van investeringeo

Deelproject K1assieke infrastructuur

Toekennen aan - optellen baten

Indirect andere categorieen - beoordelen synergie

- twee domeinen

- optietheorie

- beschouwingsniveaus

Balen

Specifieke toepassing Infrastructurele toe passing

Standaard- - optellen baten

Direa raamwerk - beoordelen synergie

- beschouwingsniveaus

N/M Ja
Gemeenschappelifk gebruik

Zaj(en doenr 'Dat is VIi} eenvoutfig. Dat is omgCUlnmet het gera van andere mensen.
Jitfe:(antfre '.DU11U1.5
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Uit de figuur blijkt dat er, naast specifieke applicaties, twee soorten infra-
structurele investeringen worden onderscheiden, te weten:

de infrastructurele applicatie-investering
dit betreft voorzieningen die gemeenschappelijk worden gebruikt met
directe baten. Dit komt bijvoorbeeld voor bij klantgerichte applicaties
die door meerdere afdelingen worden gebruikt zoals een klantenin-
formatiesysteem
de klassieke infrastructurele investering
dit betreft voorzieningen die gemeenschappelijk worden gebruikt en
indirecte opbrengsten genereren. Voorbeelden van klassieke infra-
structurele investeringen zijn netwerken en database-managementsys-
temen (DBMS'en).

De grootste problemen doen zich voor bij de rendementsbepaling van deze
laatste categorie. Infrastructurele investeringen hebben vaak de volgende
kenmerken:

sterk richtinggevend voor het gehele bedrijf. Het betreft lange termijn
investeringen met hoge vervangingskosten, operationele- en strategi-
sche risico's. Gemaakte keuzes zijn bepalend voor langere tijd
ingrijpend voor de hele bedrijfsvoering. De investeringen zijn vaak
gericht op de realisatie van gemeenschappelijke IT-faciliteiten. Dat
betekent een bedrijfsbrede verandering
vaak gerechtvaardigd op basis van het rendement van vervolginveste-
ringen en op basis van synergetische effecten tussen de bedrijfsonder-
delen
relatief kostbaar. De investeringskosten overtreffen vaak de gedecen-
traliseerde bevoegdheden.

Infrastructurele investeringen overstijgen het belang van een organisatie-
onderdeel en zijn dan ook een aangelegenheid voor het topmanagement.
Bij infrastructurele investeringen dient volgens Renkema (1996) meer
rekening te worden gehouden met het voorwaarden scheppende karakter,
organisatorische samenwerkingsverbanden, een benodigd framework voor
relevante beslissingscriteria en inhoudelijke, sociale en politieke aspecten
van besluitvorming.

Het belang van een goede infrastructuur is groot en wordt aileen maar gra-
ter door de toenemende integratie van en communicatie tussen systemen,
het verzilveren van fusie- en overname voordelen door bewerkstelligen van
synergie, het nastreven van een gratere flexibiliteit van de organisatie en
bijbehorende informatie-infrastructuur, etcetera. Door het grate en als-
maar toenemende belang is men be reid veel te investeren in de infrastruc-

'Len plan sander programma is een droom.
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tuur. Maar rechtvaardiging van infrastructurele automatiseringsprojecten
op basis van kosten en opbrengsten is moeilijk. De opbrengsten van een
infrastructurele investering liggen, zoals aangegeven, niet in de infrastruc-
tuur zelf maar in het mogelijk maken van rendabele toepassingen.
Door de complexiteit van kosten-batenanalyses van infrastructurele investe-
ringen hanteert men vaak de budgetbenadering voor het totaal aan infra-
structurele investeringen.

Wij zijn hier geen voorstander van, onder andere omdat:
het belang veel te groot is om vrijblijvend te investeren en niet te kij-
ken naar het mogelijke rendement
prioritering van verschillende infrastructurele investeringen noodzakelijk
is. De budgetbenadering zegt niets over de juistheid van de investering
een infrastructurele investering die veel opties biedt niets waard is als
de toepassingen daarvan overbodig zijn of niet worden benut
een grootschalige toepassing van de budgetbenadering leidt tot een
'projectenvlucht richting infrastructuur'. Niet te justificeren of gejusti-
ficeerde automatiseringsprojecten tracht men onder het mom van
infrastructurele investering toch te starten.

Bij infrastructurele investeringen is het moeilijk om de toekomstige baten
te kwantificeren die voortvloeien uit de vervolginvesteringen daar men vaak
nog niet weet om welke vervolginvesteringen het gaat en welke de kosten
en baten daarvan zullen zijn. Wij zijn echter van mening dat als je een
infrastructurele investering doet je goed moet weten waarom je hem doet.

De optionele toepassingen moeten worden geidentificeerd en gewaar-
deerd. Dit kan door beantwoording van de volgende vragen.

Welke mogelijkheden biedt de investering die je misschien wilt gaan benutten
Het is belangrijk dat het bedrijf een duidelijke lange termijn visie heeft op
basis waarvan kan worden bepaald wat de benodigde dimensionering van
de infrastructurele investering is en aan welke opties weI en geen behoefte
is. De waarde van de investering wordt namelijk grotendeels bepaald door
de geboden opties.

directe

opbrengsten

~.
toekomstige

optionele opbrengsten

waarde infrastructurele investering

In het (and der 68.nden is soms een 68.nde k;pning.
y. 'Warrneraam
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Na het be palen van de gewenste opties moeten de volgende vragen worden
beantwoord:

hoe groot is de kans dat men een bepaalde optie gaat benutten (kans
op mogelijke opbrengst)
hoe groot is de kans dat men een thans uitgesloten optie in de toe-
komst alsnog wi! uitoefenen (kans op mogelijke herstelkosten)
onder welke omstandigheden worden de opties uitgevoerd.
Wil men de opties kunnen waarderen, dan moet van elke toepassing
een aantal factoren bekend zijn, zoals de op dit moment verwachte kos-
ten en opbrengsten, de spreiding van de verwachte kosten en opbreng-
sten en de periode waarbinnen de optie moet worden uitgeoefend.
Daarvoor is het nodig om een zo goed mogelijke inschatting te maken
van toekomstige ontwikkelingen. Nadat een lijst van opties is samen-
gesteld, samen met de specifieke omstandigheden die het uitoefenen
van elke optie een meerwaarde geven, moeten de verschillende opties
worden gewaardeerd. Men moet antwoord geven op de vraag:
- wat zijn de opties waard

Bij het waarderen van opties dient men eigenlijk een antwoord te
vinden op de vraag 'hoeveel zijn we bereid te betalen voor deze toe-
komstige flexibiliteit offaciliteit?' Het waarderen van de kostenkant
van de optie is in veel gevallen nog goed te doen. Het waarderen van
de opbrengstenkant van de optie is door grate onzekerheden echter
moeilijk.

De directe toepassingen en de optionele toekomstige toepassingen moeten
dan ook worden geidentificeerd en gewaardeerd. Dat kan door achtereen-
volgens de volgende vragen te beantwoorden:

welke directe toepassingen bieden de infrastructurele investeringen en
wat zijn daarvan de kosten en opbrengsten
welke toekomstige toepassingen worden door de nieuwe infrastructuur
mogelijk
hoe groot is de kans dat men welke toepassingen zal gaan realiseren
en welke volgorde is dan wenselijk en waarschijnlijk
wat is de verwachte waarde van de respectievelijke toepassingen afzon-
derlijk en van het totaal.

Door beantwoording van deze vragen moet men een zo goed mogelijke
inschatting maken van de toekomstige ontwikkelingen. Daarvoor is het
nodig dat van elke toepassing de meest relevante zaken in beeld gebracht
worden. Bijvoorbeeld de verwachte kosten en opbrengsten, de verwachte
timing daarvan, de belangrijkste risico's en andere onzekerheden, de ver-
taling daarvan in kosten- en opbrengstenmarges, etcetera .

.9110 is te schattett met een. 1Uluwk:!-urigfzeitf die ook; weer te schatten. is.
1(31.:M.. (joossens
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Omdat de verschillende optionele toepassingen vaak niet los van elkaar
kunnen worden bezien, bijvoorbeeld vanwege de technische of functionele
onderlinge samenhang, is het van belang ook hierbij de mogelijke ontwik-
kelingen te vertalen in scenario's. In deze scenario's kunnen de verschil-
lende denkbare vervolgstappen in hun samenhangworden geconcretiseerd
op hun wenselijkheid, haalbaarheid en aantrekkelijkheid. Op deze wijze
wordt het verantwoordelijke management in staat gesteld een zo gefun-
deerd mogelijk oordeel te ontwikkelen over de infrastructurele IT-investe-
ring.

am de besluitvorming over dergelijke complexe vraagstukken te onder-
steunen kan voorts nog gebruik worden gemaakt van zogenaamde beslis-
singsbomen. Voor gebruikmaking van de beslissingsbomen verwijzen wij naar
hoofdstuk 8 Technieken en Clemons en Weber (1990).
Deze maken de samenhang zichtbaar tussen de verschillende elementen
van de voorstellen, hun voor- en nadelen en hun implicaties. Daamaast
worden de stappen in het besluitvormingsproces in een logische ordening
gebracht.

Een ander probleem bij infrastructurele IT-investeringen betreft het waar-
deren van de opbrengsten van de verschillende vervolgtoepassingen. Het
inschatten van de kosten daarvan is niet eenvoudig, maar vaak nog goed te
doen. Het begroten van de opbrengsten leidt door de grote onzekerheid
vaak tot grote taxatieproblemen.

Dos Santos (1991) stelt voor om de opties die voortvloeien uit infrastructu-
rele investeringen te waarderen op basis van het in de beleggingstheorie
gehanteerde optiemodel van W. Magrabe. De optietheorie-benadering
wordt nader uiteengezet in hoofdstuk 8 Technieken.

Daamaast achten wij het gebruik van de platform of plateaubenadering belang-
rijk bij het realiseren van een infrastructurele investering. Grote
veranderingspaden moeten niet een grote sprong (in het duister) zijn.
Migratie moet in stappen plaatsvinden (van plateau naar plateau) om de
complexiteit van het geheel te reduceren.

Een plateau is een evenwichtige toestand in een veranderingstraject waar-
bij er een relatief evenwicht is tussen organisatie, personeel en systemen.
De migratie van plateau naar plateau kan door middel van relatief onaf-
hankelijke projecten worden doorlopen (vervolginvesteringen). Zo blijft
een groot veranderingstraject beheersbaar.

Yl6roRt-r is a man wfw invests your money until! it's a{[gone.
'Wooay J71ffen
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Plateaubenadering

MaximaJe bereikhaarheid
van mensen en mi~de::-~ "'"

I - I
~~/

Bmn: Nolan, Norton & Co

Eerst moet een startplateau worden gedefinieerd dat de uitgangssituatie
weergeeft op het gebied van systemen, personeel en organisatie. Dit start-
plateau dient als ijkpunt om vooruitgang zichtbaar te maken en de kosten
en opbrengsten te bepalen. Vervolgens worden de volgende plateaus gede-
finieerd. Voor ieder plateau geldt:

het heeft een concreet en afgebakend resultaat betreffende systemen,
personeel en organisatie
het kan bereikt worden door een relatief onafhankelijk project met
eigen beheersnormen
de migratie naar het plateau is niet te omvangrijk en de doorlooptijd
is niet te lang (ongeveer maximaall,5 jaar)
migratie naar het plateau is rendabel.

Het is door hantering van de plateaubenadering mogelijk inhoudelijk toe-
stemming te krijgen voor een gehele geplande IT-architectuur en infra-
structuur (de lange termijn visie). Terwijl de financiele toestemming aIleen
wordt gegeven voor het eerste plateau van een infrastructurele investering.
Het eerste plateau moet dusdanig worden gedefinieerd dat het rendabel is.
Dat wil zeggen dat er bij de migratie naar het eerste plateau opties worden
benut die zoveel opbrengen dat ze de kosten van de realisatie van de opties
en de infrastructurele investering zelf terugverdienen.

'Dtie jaren met slechte resuliateti woden a{tijagevofga door drie jaren met zumre uerliezen.
y. SteWart

173



174 Deel II: De aanpak

Als het eerste plateau bereikt is dan kan een en ander worden geevalueerd
en eventueel bijstelling plaatsvinden. Ook dient men een duidelijk(er)
overzicht te hebben over mogelijke vervolginvesteringen (opties) als men
het eerste plateau bereikt heeft. Het eerste plateau is vervolgens het ver-
trekpunt voor het volgende plateau, enzavoort. Steeds moet de migratie
van plateau naar plateau onafhankelijk, rendabel en resultaatgericht zijn.

De plateaubenadering biedt relatief veel eenduidigheid op korte termijn
en het biedt de mogelijkheid de ingezette migratie bij te stellen zander dat
het geheel onbeheersbaar wordt. Steeds blijft hierbij de lange termijn visie
(met be trekking tot de architectuur en infrastructuur) het uitgangspunt.
Rechtvaardiging van infrastructurele investeringen kan dan per plateau
plaatsvinden.

Infrastructurele automatiseringsprojecten

- hanteren van een plateau planning, waarbij ieder plateau reudabel is

- beoordelen op basis van NCW en terugverdientijd per plateau

- nadruk op gebruik van beslissingsbomen en doorrekening van scenario's

- gevoeligheidsanalyses

- topmanagement beslist en draagt de kosten van syoergievoordelen (concernoverhead)

- lijn-eenheden identificeren, waarderen (en verziJveren) opties

- begroten

• begrotingstecbniekenopbrengsten (hoofdstuk 8)

• begrotingstechnieken kosten (hoofdstuk 8)

• brainstorming Delphi methode, groupware ondersteuning.

Denk; aan veer aingen, maar doe er slechss een.
Portugees spreekpJoortf
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6.1 Inleiding

In hoofdstuk 5 is uitvoerig stil gestaan bij het bepalen van het rendement
van automatiseringsprojecten. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze
waarop het begrote rendement ook daadwerkelijk verzilverd kan worden.
Daarbij geldt het begrote rendement als de norm. Tijdens het automatise-
ringsproject wordt op rendement gestuurd door de projectmanager in
samenspel met de opdrachtgever: het beheersaspect geld.

Na de oplevering van het projectresultaat is het betreffende management
uit de staande organisatie verantwoordelijk voor de beheersing van het ren-
dement. In die fase moeten de opbrengsten van het systeem nog worden
verzilverd en wordt het grootste gedeelte van de systeemkosten gemaakt,
namelijk voor exploitatie en onderhoud.

Rendementsbeheersing rnoet ervoor zorgen dat de levensduurkosren van de investering

binnen het afgesproken budget blijven en dat geplande opbrengsten tot stand komen.

Het potentiele rendement (de norm) zal alleen gerealiseerd worden indien
de beheersing goed verloopt.

Beheersen is een cyclische en continue activiteit die uiteen valt in de vol-
gende delen:

norm stellen (met marges)
voortgang bewaken
• opnemen stand van zaken
• vergelijken
bijsturen/bijstellen.

Bij rendementsbeheersing wordt de beheerscyclus gehanteerd die in
hoofdstuk 4 Projectrnanagement al ter sprake is gekomen. De beheerscy-
clus is namelijk niet alleen van toe passing tijdens het project maar ook in
de exploitatiefase. Hiema is de beheerscyclus nog eens schema tisch weer-
gegeven.

Ze[jverzek..erafteia is aat TUStige,vreaige gevoef da: je fte6t uoordat je plat op je gezicfit uait.
Binder
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Financiele beheersing

In dit hoofdstuk komen hieromtrent de volgende zaken aan de orde.
In paragraaf 6.2 wordt de scope van rendementsbeheersing besproken.
Vervolgens komen in paragraaf 6.3 de invalshoeken voor rendementsbe-
heersing aan de orde. In paragraaf 6.4 wordt de procesgerichte beheersing
besproken. Daarna wordt in paragraaf 6.5 risicobeheersing behandeld. In
paragraaf 6.6 wordt outsourcing belicht en paragraaf 6.7 is gewijd aan con-
tractvorming. Paragraaf 6.8 is gewijd aan IT-performance management en
in paragraaf 6.9 wordt benchmarking behandeld. Paragraaf 6.10 is gewijd
aan marge-management. Vervolgens hebben we het in paragraaf 6.11 over
de verdeling van verantwoordelijkheden. De laatste paragraaf 6.12 behan-
delt het onderwerp doorbelasten van kosten.

6.2 De scope van rendementsbeheersing

Op basis van het begrote rendement wordt besloten een project al dan niet
te ondernemen. Zodra besloten is het project uit te gaan voeren, begint
rendementsbeheersing. Als norm geldt dan het begrote rendement.

Rendernentsbeheersing is gericht op de kosten en opbrengsten gedurende de gehele

levenscyclus en niet op afzonderlijke delen daarvan.

'Er is een. reusac1itigoerschil tussen. veergeU oerdienen en rijk;. zijn.
Marlene 'Dietrirh
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Kostenbeheersing en opbrengstenbeheersing
Voor een goede rendementsbeheersing en daadwerkelijke reaIisatie van
potentiele rendementen is beheersing gericht op kosten en opbrengsten
gedurende de gehele levensduur van essentieel belang. Echter in de prak-
tijk is de financiele beheersing van automatisering meestal voornamelijk
gericht op de initiele kosten, die worden gemaakt in de projectfasen initia-
tief tot en met realisatie.

De beheersing van opbrengsten vindt vaak helemaal niet plaats.
Opbrengsten worden in het begin grofmazig begroot om een kosten-baten-
afweging te maken. Als de projectbeslissing eenmaal is genomen, wordt
meestal niet meer naar de opbrengsten gekeken en wordt een project vrij-
wei ook nooit meer gestopt. Hetis dan een puur kostenvraagstuk geworden.

Het achterwege laten van opbrengstenbeheersing heeft zeker tegenvallen-
de opbrengsten tot gevolg. Ook opbrengsten moeten in samenhang met de
kosten worden bekeken en gedurende het project steeds verder worden
gedetailleerd en waar nodig worden bijgesteld. Op basis van bijstellingen
kan worden besloten het project te stop pen omdat het niet meer rendabel
is.
De opdrachtgever moet er vooral op toezien dat de opbrengsten actief wor-
den beheerst. Hij verzilvert immers ook de opbrengsten.

Beheersing van projectkosten en exploitatiekosten
Kostenbeheersing richt zich veelal voornamelijk op de projectkosten.
Striktere kostenbeheersing in de projectfasen dan in de exploitatiefase leidt
tot kostenverschuivingen en uiteindelijk stijgingen van levensduurkosten.
Een projectleider zaI er namelijk alles aan doen om kostenoverschrijdingen
op zijn projectbudget tegen te gaan. Druk op de projectkosten leidt dan
vaak tot druk op de kwaIiteit van het projectresultaat en daarmee tot min-
dere opbrengsten alsmede tot het doorschuiven van werkzaamheden naar
de exploitatiefase. De projectkosten blijven dan binnen het projectbudget
maar de onderhouds- en exploitatiekosten zullen meer dan evenredig stij-
gen.

Gekoppelde beheersing gericht op het geheel
Als er wel sprake is van een degelijke kostenbeheersing tijdens de exploita-
tiefase dan is die beheersing meestal niet gekoppeld aan de kostenbeheer-
sing tijdens de projectfasen. Projecten worden dan vaak geselecteerd en
beheerst op basis van hun initiele kosten. Nadat de systemen zijn opgele-
verd (en over de schutting gegooid naar de gebruikers) gaat men zich pas
bezig houden met de beheersing van kosten tijdens de exploitatiefase.

S1TUl[[ is beautifuL Less is mote.
'E.~ Sch.U1IUlC!ier
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De kosten tijdens de exploitatiefase worden echter sterk bepaald door (de
kwaliteit van) het opgeleverde projectresultaat. Als het opgeleverde pro-
jectresultaat fouten bevat, onvolledig is of slecht onderhoudbaar is dan zul-
len de exploitatiekosten zeker hoog zijn. De projectleider is dan inmiddels
uit zijn functie ontheven. Bij verrichtingen tijdens de projectfase moet er
alle aandacht zijn voor de consequenties voor de levensduurkosten en niet
aileen naar de consequenties voor de projectkosten. Verder moeten de kos-
ten en opbrengsten in samenhang worden bekeken en niet afzonderlijk.

Onevenredig over de levenscycJus verdeelde of op delen gerichte financiele beheersing

leidt tot lagere apbrengsten en hogere kosten.

De scope van rendementsbeheersing

L:> se_l_ec_~_r_e__n __ ~:> L:> re_~_i_se_re_n__ ~:>L:> e_x_PI_o_i~_r_e_n__ ~:>

6.3 Invalshoeken voor rendementsbeheersing

Bij rendementsbeheersing is een aantal aandachtspunten van belang. Die
zullen we hierna in het kort bespreken.

o/erkpcfit is er pas als er betaald is.
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- vaste versus variabele kosten

- directe versus indirecte kosten en opbrengsten

- project- versus exploitatiekosten en -opbrengsten

- going concern kosten versus new business kosten

- beperken van toekornstige onderhoudskosten

- voortschrijdende rendementsbeheersing.

Aandachtspunten bij rendementsbeheersing

- zichtbare versus verborgen kosten en opbrengsten

- beheersbare versus onbeheersbare kosten en opbrengstcn

- gemaakte versus toekomstige kosten en opbrengsten

- interne versus externe kosten

Zichtbare versus verborgen kosten en opbrengsten
In eerdere hoofdstukken is reeds aangegeven dat de verborgen kosten vaak
een veelvoud van de zichtbare kosten zijn bij automatiseringsprojecten. Bij
opbrengsten is dat gelukkig niet anders. Dit houdt in dat de zorgvuldigheid
en nauwkeurigheid van de inventarisatie van kosten en opbrengsten grote
invloed heeft op de beheersing en realisatie van het rendement. Want iets
wat niet bepaald is, kan ook niet worden beheerst. Het komt voor dat bij
automatiseringsprojecten een groot deel van de kosten en opbrengsten
niet bepaald en beheerst wordt met als gevolg meestal hogere kosten dan
nodig en lagere opbrengsten dan mogelijk.

Beheersbare versus onbeheersbare kosten en opbrengsten
Met (on) beheersbaar wordt bedoeld (on) beinvloedbaar, Daarbij is het niet
alleen van belang om te weten of de hoogte van de kosten en opbrengsten
beinvloed kan worden, maar ook wie welke kosten en opbrengsten kan
beinvloeden, zodat men de juiste mensen voor de realisatie van kosten
en/of opbrengsten verantwoordelijk kan stellen. Dit impliceert bijvoor-
beeld dat de projectkosten geheel door de projectleider beinvloedbaar
moe ten zijn.

Gemaakte versus toekomstige kosten en opbrengsten
Dit punt is vooral van belang bij het nemen van go/no go beslissingen bij
lopende automatiseringsprojecten en bij het beantwoorden van vragen als:
we zijn halverwege maar we hebben het budget al opgemaakt, gaan we nog
door? Gemaakte kosten zijn dan 'sunk costs' en niet van belang voor het
nemen van de go/no go beslissing. Het rendement van het vervolgtraject is
van be lang dat wil zeggen de toekomstige kosten en opbrengsten. Dat wil
echter niet zeggen dat niet moet worden geleerd van het verleden.

'De vei[igste manier om je geM te veTliu66e(en, is net eeti R,eerrfu66ef te uouzoen
en in je zaR, te stekgn.

Xin :JluJj6anf
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De beheersing richt zich op de toekomstige kosten en opbrengsten en niet
(meer) op de gemaakte kosten en opbrengsten. De onderstaande matrix ver-
duidelijkt bet een en ander.

managen

Beheersbaar

GereaIiseerd

(effect in het verleden)

Jering en

verantwoording

Nog te reaIiseren

(effect in de toekomst)

Onbeheersbaar lering incalculeren

Uit vorenstaande matrix blijkt dat:
men bij beheersbare kosten en opbrengsten die in het veri eden zijn
gemaakt lering kan trekken en mensen verantwoordelijk kan stellen
men bij onbeheersbare kosten en opbrengsten die in bet verleden zijn
gemaakt slecbts lering kan trekken
beheersbare kosten en opbrengsten die men in de toekomst verwacbt
gemanaged kunnen en moeten worden
onbebeersbare kosten en opbrengsten die men in de toekomst ver-
wacbt slechts ingecalculeerd worden.

Interne versus externe kosten
Interne kosten zijn kosten die be trekking hebben op eigen middelen en
mensen van de organisatie dat wil zeggen kosten van eigen person eel, eigen
huisvesting, eigen rekencentra, eigen PC's, etcetera. Interne kosten leiden
niet direct tot uitgaven en zijn daardoor minder zicbtbaar dan externe kos-
ten die welleiden tot daadwerkelijke uitgaven ('out of pocket costs').

Bij rendementsbeheersing wordt aan de kostenkant veelal aileen gestuurd
op externe kosten, hetgeen tot gevolg heeft dat er een oneigenlijke ver-
schuiving plaatsvindt van externe kosten naar interne kosten. Het uitein-
delijke resultaat is dat de kosten minder beheerst worden. Kortom zowel
interne als externe kosten moeten worden beheerst.

Vaste versus variabele kosten
Vaste kosten zijn op korte tot middellange termijn onbeinvloedbaar en lei-
den tot inflexibiliteit. Organisaties streven naar een flexibele kostenstruc-
tuur waarbij de kosten zoveel mogelijk beinvloedbaar zijn en variabel zijn.
Uitbesteding of outsourcing is een van de manieren om de kostenstructuur te
flexibiliseren en de beheersbaarheid te vergroten.

ZUinigfieilf is eengrate bron van inkpmsten.
Cicero
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Directe versus indirecte kosten en opbrengsten
Bij deze indeling is de toewijsbaarheid van kosten c.q. opbrengsten bepa-
lend. Bij directe kosten is het oorzaak-verband duidelijker: Ten behoeve
waarvan hebben we deze kosten gemaakt? De beheersbaarheid van directe
kosten is daardoor groter. De beheersbaarheid van indirecte kosten wordt
vergroot door het doorbelasten c.q. toerekenen van indirecte kosten aan
kostenveroorzakende activiteiten. Dit principe wordt ook wei 'activity based
costing' genoemd. Hierdoor kan men zien welke activiteiten welke kosten
veroorzaken en wordt de beheersbaarheid vergroot.

Project- versus exploitatiekosten en -opbrengsten
De daadwerkelijke projectkosten zijn rechtstreeks te relateren aan de acti-
viteiten die nodig zijn om het projectresultaat te realiseren. De projectkos-
ten zijn te identificeren, te beinvloeden en te beheersen. De projectleider
is primair verantwoordelijk voor de beheersing van projectkosten. Buiten
bepaalde marges is de opdrachtgever verantwoordelijk.

De opbrengsten tijdens het project blijven meestal beperkt tot leereffecten
en opleiden van mensen. Voor de realisatie van deze nog beperkte
opbrengsten is ook de projectleider verantwoordelijk.
Na oplevering wordt het projectresultaat, het systeem, overgedragen aan
degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de exploitatie. De
exploitatiekosten zijn dan moeilijker identificeerbaar en meetbaar dan de
projectkosten, mede gezien de relaties met andere systemen en de kosten-
effecten daarvan, relaties tussen meerdere systemen en hun kosten, gebrui-
kerskosten, etcetera. De exploitatiekosten zijn ook moeilijker beinvloed-
baar. De hoogte van de kosten is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het
opgeleverde projectresultaat. De primaire verantwoordelijke voor exploita-
tiekosten is de exploitatie- of systeemmanager. Maar ook de gebruikers heb-
ben een verantwoordelijkheid: efficient gebruik, aangeven benodigde
onderhoud etcetera.
Voor de realisatie van opbrengsten tijdens de exploitatiefase is de opdracht-
gever verantwoordelijk.

Going concern kosten versus new business kosten
Going concern kosten zijn alle kosten die nodig zijn om de bestaande busi-
ness (en bestaande systemen) draaiende te houden. New business kosten
zijn alle kosten voor het uitbreiden van de business (realiseren van nieuwe
functionaliteiten in bestaande systemen en voor het realiseren van nieuwe
systemen).
Met name bij het toekennen van IT-budgetten is het onderscheid going
concern en new business van be lang. De going concern IT-kosten zijn in

'Iegrote zuinigfieitf maaR! meer sfachtoJfers dan verk:.:Jvisting.
'l/auvenogeus
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principe de vaste component van het IT-budget (de systemen draaiende
houden). Deze kosten liggen aan het begin van het budgetjaar redelijk vast.
De new business IT-kosten zijn in principe de variabele component bij bud-
gettoekenning (uitbreiding systeemondersteuning). De hoogte van deze
kosten is een managementkeuze.

Beperken van toekornstige onderhoudskosten
De totale hoeveelheid systeemontwikkelactiviteiten en de daarbij behoren-
de aanschaf en ontwikkelkosten is een keuze van het management op basis
van potentieel rendement of maximale kosten. Vrijwel altijd wordt echter
aileen gekeken naar de totale jaarkosten in plaats van naar de totale levens-
duurkosten. De hoeveelheid nieuwbouw in eenjaar is sterk bepalend voor
de onderhouds- en exploitatiekosten in de volgende jaren. Immers, nieuwe
systemen die nu worden gebouwd, moeten straks worden onderhouden en
geexploiteerd.

Met behulp van benchmarks kunnen de exploitatiekosten van huidige syste-
men en nieuwbouw voor volgende jaren worden ingeschat. Daarnaast moe-
ten de effecten van vervangingsinvesteringen op de onderhouds- en exploi-
tatiekosten van bestaande systemen worden begroot.
Door beiden te combineren kan men de going concern kosten voor de
komende jaren bepalen. Als men werkt met kostenbudgetten dan kan
bepaald worden hoeveel ruimte er overblijft voor nieuwbouw in de kornen-
dejaren.

Bedrijven die vrijwel nooit rekening houden met de gevolgen van huidige
ontwikkelactiviteiten voor de hoogte van toekomstige exploitatiekosten
komen in de knel. Dit uit zich in:

jaarlijks zichtbaar sterk stijgende IT-uitgaven
verschuiving van IT-kosten van automatiseringsafdeling(zichtbaar)
naar gebruikersorganisatie (onzichtbaar)
niet onderhouden van bestaande systemen
verdringen van nieuwbouw door onderhoud.

Met name de software-onderhoudskosten vormen vaak een knelpunt
(Acohen, 1995). Bovenstaande kan er zelfs toe leiden dat er vrijwel geen
budgettaire ruimte voor nieuwe systemen beschikbaar is.

Daarnaast zijn oudere systemen vaak inflexibel en is aanpassing van syste-
men aan nieuwe omstandigheden moeilijk. Bijvoorbeeld de ombouw van
verticale product gerichte systemen naar horizon tale klantgerichte syste-
men is in sommige gevallen extreem kostbaar.

'Veermensen. praten over 6oe.K:.!!nen bedoeien hun cfzeque6oef;?n.
Trancoise Sagan
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Dan blijkt het realiseren van nieuwe systemen de enige oplossing. Maar
soms is dat echter slechts symptoombestrijding.

Als er opnieuw moeilijk aan te passen en te onderhouden systemen worden
gerealiseerd, ontstaan er na enige tijd weer dezelfde problemen. De ver-
houding onderhoudskosten/nieuwbouwkosten moet worden verkleind. De
benodigde onderhoudsinspanning en -kosten moeten structureel worden
teruggedrongen.

Een mogelijke oplossing is het sneller uitvoeren van onderhoud door het
gebruik van moderne technieken en hulpmiddelen, bijvoorbeeld reverse
engineering en re-engineering.

Een meer structurele oplossing is het realiseren van flexibele systemen bin-
nen een toekomst gerichte systemen-architectuur.

Om deze streefsituatie te bereiken moet aan verschillende eisen worden
voldaan, die vaak situationeel bepaald zijn.
Wij hebben een aantal bedrijven geanalyseerd met relatief lage onder-
houdskosten (Wolfsen, 1990).
Kenmerken van het door hen gevoerde IT-beleid waren:

een op de (toekomstige) business-ontwikkelingen gebaseerde architec-
tuur-visie
expliciete, daarvan afgeleide hardware, software en interface standaards
voor de niet of nauwelijks bedrijfsspecifieke toepassingen: gebruiken
van software pakketten en het delen van de onderhoudskosten met ande-
re gebruikers
voor de bedrijfsspecifieke 'bewezen' toepassingen: het in eigen regie
ontwikkelen van modulaire system en, met een aantoonbaar snelle en
gemakkelijke aanpasbaarheid
voor de bedrijfsspecifieke innovatieve toepassingen: het in eigen regie
ontwikkelen van werkende proto-typen en andere vormen van low cost
'wegwerp'software
het expliciet meerekenen van de toekomstige onderhouds- en aanpas-
singskosten van het voorgestelde systeem aan de hand van relatief sim-
pele vuistregels
het gebruiken van een dynamische onderhoudsplanning waardoor het
systeemonderhoud gestructureerd en periodiek wordt uitgevoerd en
nietad hoc
het steeds gebruiken van 'proven technology' en positief kritisch vol-
gen van de ervaringen elders met 'unproven technology', waarbij mee-
geprofiteerd wordt van het door anderen betaalde leergeld.

'Wie niet aan zijn toekpmst tfen/(j, k;rijgt ergeen.
John fjafswortfty
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Bevorder periodiek onderhoud om steiger-effect te voorkomen

Het schilderen van een huis kan men betcr een keer in de zoveel jaar doen. Als men steeds

een stukje van het huis schildert dan moet men om het huis een keer te hebben geschil-

derd meerdere keren materiaal aanschaffen, een steiger opzetten en andere voorbereidin-

gen treffen.

Bij onderhoud van systemen is het precies hetzelfde. ledere keer dar de programmeur of

analist een kleine wijziging moet doorvoeren moet hij de documentatie opzoeken, zich

inlezen en de doorgevoerde wijziging documenteren. Met name bet goed inlezen om wi]-

zigingen gedegen door te voeren vergt tijd. Ook kunnen meerdere kleine wijzigingen soms

beter gecombineerd worden opgelost.

Periodiek onderhoud moet zoveel mogelijk worden bevorderd om beter onderhoud met

mindcr inspanning te bereiken. Dit vereist discipline van zowel automatiseerders als

gebruikers.

Voortschrijdende rendementsbeheersing
Niet aIleen om onderhoudsarme systemen te realiseren, moet men vooruit
kijken. Ook bij rendementsbeheersing en het nemen van go/no go beslis-
singen gaat het vooral om vooruit kijken. Welke kosten moeten nog worden
gemaakt om welke opbrengsten te realiseren? De kosten en opbrengsten
gedurende de resterende levensduur zijn van belang. Gemaakte kosten zijn
minder relevant. Maar dat houdt niet in datje niet moet leren uit het ver-
leden.

Voortdurende vertragingen en tegenvallers in het projectverleden wijzen
meestal op toekomstige vertragingen en tegenvallers.

Lopende projecten worden ten onrechte zelden gestopt en dan nog vaak
om de verkeerde redenen. Met name bij grote projecten van tientallen mil-
joenen wegen de politieke redenen vaak zwaarder dan de rationele rede-
nen. Wie durft de knoop door te hakken om zo'n project te stoppen?

Er zijn echter ook rationele redenen om bij een vergevorderd project min-
der snel over te gaan tot stopzetting. Als het project vergevorderd is dan zijn
grote delen van het projectresultaat gerealiseerd. De (nog te maken) reali-
satiekosten zijn afgenomen en te realiseren opbrengsten zijn vrijwel gelijk
gebleven en komen dichterbij.

'Len cent {an aegrootste ster van fret heeia! ver6ergen,
als je die maar aidit genoeg 6ij je ogen houdt.

Samual yrafton
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Voortschrijdende rendementsbeheersing

) realisaLie>L) e_x_p_lo_il_au_·e_~>

baten

evalueren rendement

Tijdens de projectselectie en het uitvoeren van een project kijkt men voor-
al naar de kosten van aanschaf, ontwikkeling en exploitatie. Maar in de
exploitatiefase zijn alleen nog de resterende exploitatiekosten en te reali-
seren opbrengsten van belang voor rendementsbeheersing. Slechts tijdens
het evalueren wordt teruggekeken op het project en de bijbehorende kos-
ten, ter verantwoording maar vooral ter lering en soms ter vermaak.

Beheersing van systeem-realisatie en -exploitatie zijn aan elkaar gekoppeld.
Maar de verschillen tussen ontwikkeling en exploitatie vragen echter om
beheersing en sturing op andere factoren. Systeem-realisatie is immers
sterk resultaatgericht (projecten) en systeem-exploitatie is procesgericht
(productie) en oplossingsgericht (probleemmanagement).

Bij systeem-realisatie wordt, zowel bij eigen systeemontwikkeling als bij het
kopen van elders ontwikkelde systemen, voornamelijk gestuurd op factoren
als:

rendement (nadruk op levensduurkosten)
time to market (snelle datum van oplevering)
productiviteit (gemiddelde uren per functiepunt)
kwaliteit (mate van voldoen aan gestelde eisen).

'De toe!(p1l1st [ijk:..tstetk; op net heden, maar duutt {anger
'Don QUisen6erry
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Bij systeem-exploitatie wordt vooral gestuurd op factoren als:
kosten (onderhouds- en exploitatiekosten)
kwaliteit (systeemperformance en klachtenafhandeling).

Om de bovenstaande factoren positief te beinvloeden, zijn verschillende
werkwijzen, methoden, technieken en instrumenten voor handen. In de
onderstaande figuur zijn stuurfactoren gekoppeld aan mogelijk bruikbare
werkwijzen, methoden, technieken en instrumenten.

Besturing van systeem-reaJisatie vereist een minimum aantal stuurgrootheden en instrumenten

I
Rendemcut (Ievenscyclusj

• afstemming ontwikkeling en exploitatie

• doorrekenen scenario's

• benchmarks

• kosten-batenmethodiek

• FPA, anaJogie- en expertmethode

• tijdschrijfsysteem

Productiv iteit

• CASE
• reverse engineering

• re-engineering

• hergebruik software

·4 GL

Time to market

• incrementeel ontwikkelen

• prototyping

• rapid application design

• projectmanagement-methode

• project start-ups

Kwaliteit (goed is goed genoeg)

• kwaliteitsnormen

• kwaliteitstoetsing

• gebruikersparticipatie

• testrnethode

• opleiden medewerkers

Besturing van systeem-exploitatie vereist een minimum aantal stuurgrootheden en instrumenten

Kosten (minimaliseren)

• afstemming ontwikkeling en exploitatie

• standaards opstellen

• MIS kosten (inzich t)

• doorbelastingsmethodiek

• scenario's doorrekenen

• SLA's

• MIS storingen

• status rapportage klachten

• comrnunicatie en rapportage aan gebruikers

• opleiden medewerkers

o/OOT iedere eenuoudiqe oplassinq is er een aantal ingewik..K:t-Ufeproblemen.
£Joy' Craine
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6.4 CMM en ITIL

De procesmatige benadering wordt zowel bij software-ontwikkeling als bij
beheer en exploitatie gehanteerd. Bij de procesbenadering wordt gekeken
naar een geheel van activiteiten dat leidt tot een bepaald resultaat. Het
beoogde resultaat en de daarvoor benodigde activiteiten staan centraal en
niet de benodigde middelen of een bepaalde afdeling.

Door inzicht in de benodigde processen, de huidige procesgang, de daar-
mee gepaard gaande performance en de gewenste procesgang en bijbeho-
rende performance kan gericht worden gewerkt aan performance verbete-
ring. Hierna worden in het kart "The Capability Maturity Model (CMM)"
van Humprey (1990) en "The Information Technology Infrastructure
Library (!TlL)" van Balfour (1998) beschreven. Bij beide methodieken
wordt een procesgerichte benadering gehanteerd om te komen tot perfor-
mance beheersing en verbetering. Het CMM heeft betrekking op software-
ontwikkeling en ITIL heeft betrekking op bet beheer en exploitatie. Door
het gebruik van dergelijke methodieken neemt de voorspelbaarheid en
beheersbaarheid van de uitgevoerde activiteiten en de daarmee bereikte
resultaten toe. De beheersbaarheid van het rendement wordt door de ver-
kregen inzichten ook vergroot.

The Capability Maturity Model (CMM)
De kwaliteit van de ontwikkelorganisatie is een zeer bepalende factor voor
de beheersbaarheid van de exploitatie en de levensduurkosten. Er zijn in
de loop der tijd meerdere methoden en modellen ontwikkeld om de ont-
wikkelactiviteiten en de organisatie daar om heen te kunnen managen en
beheersen. Het CMM is waarschijnlijk het meest bekende en toegepaste
model op dit gebied. Steeds meer bedrijven gaan het CMM gedachtegoed
implementeren.

Het CMM streeft naar een effectief software proces. Dat omvat de samen-
hang tussen aile benodigde activiteiten, de gebruikte tools en methodieken
en de vaardigheden, training en motivatie van de betrokken mensen. Het
model is er op gericht het vermogen om targets op het gebied van kosten,
tijd en productfunctionaliteit te realiseren en te verbeteren:

"The objectives of software process management are to produce products according to

plan willie simultanously improving the organizations capability to produce better

products."

Bron: Humprey 1990, blx 3

Streef nooit iets na, maar Iaat ftet ge6euren.
:Freek..de Jonge
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De basisprincipes zijn die van statistische procesbeheersing: een proces is
stabiel/statistisch beheerst als de toekomstige procesperformance voor-
spelbaar is binnen gevestigde statistische limieten (marges). Aileen dan is
het realiseren van een blijvende performance verbetering mogelijk. Het
be1angrijkste basisprincipe achter statistische controle en beheersing is
kwantitatief inzicht: meten.

Het CMM onderscheid vijf niveaus van volwassenheid/kwaliteit van de vaar-
digheden met betrekking tot key process areas. Een organisatie bepaald
eerst het huidige niveau waarop men opereert. Vervolgens probeert men
gericht de voor het volgende niveau noodzakelijke processen en vaardig-
he den te verkrijgen. Hierna worden de verschillende niveaus kort beschre-
yen.

Niveau 1van het CMM: The initial process
Als een organisatie zich bevindt op niveau 1 dan hanteert het geen gestruc-
tureerde software-ontwikkelingsprocessen en/of -procedures. Kenmerken
hiervan zijn onder andere:

slechte afbakening van projecten
slecht functionerende projectteams door slechte communicatie
nauwelijks gestructureerde werkwijze maar meer "branden blussen"
beoordeling van het product door de klant is aileen mogelijk bij de
eindoplevering
managementinformatie is beperkt en alleen op aanvraag beschikbaar.

Kortom op dit niveau zijn geen gestructureerde software-ontwikkelingspro-
cessen en/of -procedures binnen de ontwikkelorganisatie geimplemen-
teerd. Er is geen sprake van statistische controle en dat bemoeilijkt gestruc-
tureerde procesverbeteringen. Dergelijke situaties doen zich volgens
Humprey (1990) voor doordat de voordelen van een volwassen software
process onbekend zijn en de consequenties van het chaotische ongestruc-
tureerde gedrag (nog) niet volledig worden onderkend.

De belangrijkste stappen naar de volgende fase zijn het vergroten van de
voorspelbaarheid van doorlooptijd en kosten door het invoeren van de
basisprincipes van projectmanagement en het invoeren van quality assu-
rance en versiebeheer.

Niveau 2 van het CMM: The repeatable process (basic management control)
Het succes van een project hangt echter nog steeds sterk af van het succes
van individuen. Maar de organisatie heeft een stabiel proces gerealiseerd
door het implementeren van de basisprincipes van projecmanagement. Er

J{et is betet te regeren in de lie, dan. bediende te zijn in de hemel.
John'lvlifton
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wordt onder andere een gefaseerde aanpak met mijlpalen en beslispunten
gehanteerd. Verder is er sprake van gestructureerde aanpak bij het bewa-
ken van voortgang, het documenteren, het reviewen en bij versiebeheer.

De belangrijkste stappen naar de volgende fase zijn:
het oprichten van een procesverbetergroep (1-3% van de totale FTE's
van de IT-organisatie) die zich dedicated bezighoudt met het realise-
ren van softwareprocesverbeteringen waaronder het ontwikkelproces,
identificeren van technologiekansen, advisering bij projecten en
managementreviews met be trekking tot performance.
het opstellen van een software ontwikkelproces architectuur dat de
benodigde technische- en managementactiviteiten beschrijft (taken,
functie-omschrijvingen, procedures, etcetera)
introduceer (nog ontbrekende) software engineering methoden en
tools (ontwerpinspecties, testmethodieken, prototyping).

Niveau 3 van het CMM: The defined process (process definition)
De organisatie heeft een basis voor het realiseren van substantiele en voort-
durende verbetering. Gestructureerde werkwijzen zijn ingebed in de orga-
nisatie en worden ook in crisissituaties gehanteerd. In dit stadium wordt
binnen de organisatie actief gediscussieerd over de waarde van software
process measurement systemen.

De belangrijkste stappen naar de volgende fase zijn:
implementeer een minimum set aan prestatie-indicatoren om inzicht
te krijgen in de kwaliteit en kosten per processtap
ontwikkel een managementinformatie database met betrekking tot
zaken als kosten, kwaliteit, productiviteit, etcetera
regel bemensing voor onderhoud van de database, analyse van de
informatie en advisering aan de hand van de informatie
assessment van de kwaliteit van producten en ondersteunen van de
opvolging naar aanleiding hiervan door een onafhankelijke quality
assurance groep.

Niveau 4 van het CMM: The managed process (process measurement)
In de evolutie van fase 1 naar 3 is sprake van een substantiele verbetering
van het kwaliteitsniveau. In deze fase gaat het om het managen van het pro-
ces en de daarbij behorende management informatie. Het grootste pro-
bleem in fase 4 is de kosten van het verkrijgen van data. Het is daarom
extreem belangrijk om de meest effectieve prestatie-indicatoren te achter-
halen en te kiezen in plaats van alles te gaan meten. De informatie dient te
worden gebruikt om het proces te managen en te verbeteren in plaats van

chaos schept (even, teTWiJf orde gewoonte schept.
:Jfenry Mams
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individuen of teams. Dan zal de betrouwbaarheid van gegevens veela! afne-
men en zullen de gegevens vaak worden gemanipuleerd.

De belangrijkste stappen naar de volgende fase zijn:
zoveel mogelijk realiseren van geautomatiseerde inforrnatievoorzie-
ning en betrouwbaarheid van gegevens
hanteer de managementinformatie om het proces te verbeteren en om
problemen te vermijden.

Niveau 5 van het CMM: The optimizing process (process controls)
In fase 5 vindt een focusverschuiving van managers plaats van gericht zijn
op productverbeteringen naar gericht zijn op procesverbeteringen.
Productkwaliteit kan worden gewaarborgd door het testen voor het in
gebruik nemen van een systeem. Maar bij de procesgerichte benadering
wordt ook gekeken waar een controle het beste kan plaatsvinden.
(Hum prey geeft als vuistregel aan dat het vinden en verhelpen van een fout
met behulp van een design/code inspectie 1-4 uur duurt en 15-20 uur
gedurende de functie- of systeemtest.)

Information Technology Infrastructure Library (ITIL)
ITIL is een methodiek die het gehele gebied van het beheer van IT
bestrijkt. Bij ITIL wordt eveneens een procesmatige benadering gehan-
teerd waarbij de nadruk ligt op het plannen, invoeren en evalueren van
beheerprocessen.

Het hoofddoel van ITIL is het faciliteren van verbetering van de efficiency
en effectiviteit van het leveren van kwalitatief hoogwaardige IT services en
het management van de IT-infrastructuur binnen een organisatie.
Stabiliteit en continuiteit van de dienstverlening staan daarbij voorop.
Inzicht is daarvoor een eerste vereiste.

ITIL beschrijft een groot aantal beheeronderwerpen (modules) die zijn
geclusterd in de onderstaande negen sets:

IT service provision and infrastructure management
1. Manager: dit betreft onderwerpen met be trekking tot het interne en

externe management van IT-dienstverlening zoals Planning & Control
for IT services, Quality Management for IT services en Managing
Supplier Relationships.

2. Service Support: dit betreft zaken die moeten zorgen voor een stabie-
le en flexibele dienstverlening zoa!s Configuration Management,
Problem Management, Change Management en Helpdesk.

'Door de voomitgang van tie communicatietechnoioqie zijn er steeds meer mogefijl(neaen
om net wer~[ij~ doel van communicatie te oermijden.

J. yroenen6oom
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3. Service Delivery: dit betreft zaken met be trekking tot kwalitatieve en
kosteneffectieve dienstverlening zoals Service Level Management,
Capacity Management en Cost Management for IT services

4. Software Support: dit betreft de relatie met de ontwikkelorganisatie
(Software Lifecycle Support en Testing an IT service for Operational Use)

5. Networks: dit betreft het managen van een gedistribueerde IT-infra-
structuur over diverse locaties (Network Services Management en
Management of Local Processors & Terminals)

6. Computer Operations: dit betreft zaken die verantwoordelijk zijn voor
het operationaliseren van grote computersystemen zoals Computer
Installation & Acceptance en Unattended Operations

Environmental
7. Environmental Strategy: dit betreft zaken voor degenen die verant-

woordelijk zijn voor het strategisch beleid ten aanzien van de aard en
plaats van de technische voorzieningen zoals de Cable Infrastructure
Strategy

8. Environmental Management: betreft zaken die be trekking hebben op
het beschikbaar stellen en houden van ondersteunende technische
voorzieningen zoals Secure Power Supplies en Fire Precautions in IT
Installations

9. Office Environment: dit betreft richtlijnen bij het ondersteunen van
werkplekken waar IT wordt gebruikt zoals Human Factors in the Office
Environment en Managing a Quality Working Environment for IT
Users.

ITIL verdeeld deze onderwerpen vervolgens naar de volgende niveaus:
long term strategic goals
medium term tactical goals
short term operational goals
environmental infrastructure management.

Long, medium en short term geven min of meer een mogelijke implernen-
tatievolgorde van de beheeronderwerpen en processen in de tijd aan.
Hieronder zullen we een beknopte beschrijving geven van een strategisch,
tactisch en een operationeel proces.

Een strategisch proces: Planning and Control for IT Services
Dit proces beschrijft de ontwikkeling en toepassing van een plannings-,
bijsturings- en rapportagesysteem om aan de eisen en doelstellingen van de
organisatie te voldoen. Doel van het proces is het rich ten en bijsturen van
de IT-dienstenorganisatie om te waarborgen dat de diensten binnen de
afgesproken kwaliteits-, tijd- en budgeteisen worden opgeleverd.

Je gaat pas je grenzen verfeggen, uianneet je er val(er tegen aati loopt.
'L'l(jmMaife



192 Deel II: De aanpak

Een tactisch proces: Capacity Management
Dit proces zorgt er voor dat de klan ten van de IT-organisatie de juiste capa-
citeit op hetjuiste moment tegen gerechtvaardigde kosten krijgen. Onder
capaciteit wordt hier verstaan de voor de opdrachtgever/klant benodigde
middelen om aan de overeengekomen prestaties te voldoen. Binnen dit
proces worden de volgende activiteiten onderscheiden: capaciteitsplan-
ning, modeUering (om wijzigingseffecten te bepaIen), prestatiebeheer,
middelenbeheer, vraagbeheer, werklastbeheer en applicatiedimensione-
ring.

Een operationeel proces: Problem Management
Dit proces is gericht op het achterhaIen en verhelpen van fouten in de IT-
infrastructuur om zo een zo hoog mogelijke stabiIiteit in de IT-dienstverIe-
ning te bereiken. Het proces is vooraI gericht op het duurzaam oplossen
van het probleem door de oorzaak weg te nemen. Binnen dit proces wor-
den de volgende activiteiten onderscheiden: incidentenbeheersing, pro-
bleembeheersing, foutbeheersing en rapportage.

Door de verschillende processen zorgvuldig te beschrijven, te implernente-
ren en er over te communiceren vergroot het inzicht in de vereiste werk-
wijze, de meest optimale inzet van mensen en middelen en de besturing
daarvan in verschilIende situaties. De situatie wordt daardoor makkelijker
te beheersen. Ook is het belangrijk om de relaties tussen de afzonderlijke
processen helder in kaart te brengen.

Beide methodieken dragen bij aan een vergroting van inzicht in de uit-
gangssituatie en processen om vervolgens structureel te werken aan de ver-
betering van de performance door de processen aan te passen. Dit soort
procesmatige benaderingen worden ook buiten de automatisering en IT-
organisaties vaak met succes gebruikt om te komen tot efficientere werk-
wijze en betere bedrijfsprestaties (onder andere BPR). De bovenstaande
methodieken zijn niet specifiek gericht op rendementsbeheersing maar
ons inziens wei zo belangrijk dat we ze hier kort wilden beschrijven.

6.5 Risicobebeersing

De mate van risico en onzekerheid van een project bepalen de beheers-
baarheid van een project. Risicobepaling en risicobeheersing krijgen veelaI
te weinig aandacht of aandacht in een te laat stadium. De gevolgen blijken
keer op keer.
Het is belangrijk dat men een optimale verhouding nastreeft tussen risico

(jduf( bestaat uit een gode gezoruffzeirf en een sfecht gefzeugen.
Ingritf 'BerglTUln
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en rendement. Als men door het ondernemen van een project hoge risico's
loopt dan moet daar een hoog potentieel rendement tegenover staan,
anders is het een slechte investering. De risico's moeten dus in een vroeg
stadium worden bepaald. Met het begrip risico wordt bedoeld de kans op
een of meer gebeurtenissen met negatieve gevolgen of effecten.

Risico = kans op gebeurtenissen x negatieve gevolgenl effecten van gebeurtenissen

De risico's die met een investering worden gelopen dienen in kaart te wor-
den gebracht en waar mogelijk en nodig te worden beperkt. Er resteert
altijd een risico en dat dient te worden vertaald in financiele termen, door
middel van marges (bandbreedtes) rond het begrote rendement. Het
omgaan met marges komt in paragraaf 6.10 aan de orde.

Dit proces van beheersen van risico's verloopt via een aantal stappen, namelijk:
Identificeren van de risicofactoren
Er moet worden bepaald welke risicofactoren er zijn in de betreffende situ-
atie. Hierbij moet gekeken worden naar de projectrisico's, omgevingsrisi-
co's en exploitatierisico's. De risicofactoren kunnen worden bepaald met
behulp van checklists, lering uit het verleden en decompositie van
werk/activiteiten. In hoofdstuk 8 is een checklist opgenomen voor het
bepalen van project- en omgevingsrisico's.

Bepalen van de kansen, gevolgen en sarnenhangen
Er moet worden bepaald hoe groot de kansen zijn dat bepaalde gebeurte-
nissen optreden. Verder rnoet worden bepaald wat en hoe groot de gevol-
gen zijn van het optreden van deze gebeurtenissen. De kansen op een
gebeurtenis worden ingeschat. Het bepalen van de gevolgen kan door het
doorrekenen van scenario's en te kijken naar de gevolgen op het gebied
van doorlooptijd, capaciteit, kwaliteit, kosten en opbrengsten.
De gevolgen van gebeurtenissen en eventuele samenhangen tussen risico-
factoren worden vaak door middel van een gevoeligheidsanalyse of sensitivity
analysis bepaald.

Tussen de verschillende risicofactoren kan een sterke samenhang bestaan.
Indien men heeft vastgesteld welke risicofactoren elkaar beinvloeden (sterke
correlatie) kan men deze risicofactoren groeperen zodat ze makkelijker en
beter te beheersen zijn.Als men de kansen, gevolgen en correlatie heeft
bepaald dan kan men prioriteiten stellen: welke risicofactoren of groepen
risicofactoren zijn het meest kritisch en verdienen de meeste aandacht?

Murphy's Law:
If anything cango wrong, it wi{L
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Gevoeligheidsanalyse risicofactoren

I
Cevoeligheidsanalyse

I
I

I I
Hoge gevoeligheid Lage gevoeligheid

I I
Risicofactor VOOI" kosten- Minder aandacht van

overschrijdingen of niet projectleider

realiseren van opbrengsten

I r
Veel aandacht van Ontlasting van de

projectleider projectleider

Verkleinen van risico s
Als de risico's bekend zijn moet worden gekeken in hoeverre ze geredu-
ceerd kunnen worden door bijvoorbeeld:

extra informatie, bijvoorbeeld door (voor)onderzoek
vermijding, bijvoorbeeld door lagere eisen, proven technology, stan-
daardpakketten
afwenteling, bijvoorbeeld door doorberekening van kostenoverschrij-
dingen aan klanten, boeteclausules voor leveranciers-tekortkomingen.

De risicofactoren kunnen betrekking hebben op de potentiele opbrengsten
en kosten.

Maatregelen om risico's te verkleinen

- lagere eisen stellen

- kopen extra informatie

- nader onderzoek doen

- kiezen van 'proven technology' in plaats van 'unproven technology'

- kiezen van standaardsoftware in plaats van maatwerk

- hergebmik van bestaande software

- prototypen. incrementeel en evolutionair ontwikkelen

- outsourcen

- selecteren betrouwbare en gekwalificeerde leverancier

- afdwingen garanties door boetecJausuJes in contracten

- fixed price/fixed quality/fixed term contracten.

'Brooks Law:
<Murpng is een. optimist,
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Monitoren van resterende risico's
De resterende risicofactoren dienen te worden bewaakt en gemanaged.
Indien gebeurtenissen hiertoe aanleiding geven, moeten correctieve acties
worden uitgezet zadat het rendement haalbaar blijft. Als dat niet mogelijk
is, moet het potentiele rendement worden bijgesteld. am het rendement
te realiseren is risicobeheersing gedurende de gehele levensduur van een
investering no dig, niet aileen bij een investeringsbeslissing of alleen tijdens
het project, maar ook tijdens de fase daarna.

Risico's vermijden is bcter dan risico's lopen

Maatregelen am risico's te uerminderen
We leren van de automatiseringsdebacles uit het verleden. Omvangrijke sys-
teemrealisatie-projecten met onduidelijke specificaties en lange doorloop-
tijden, gericht op sterk geintegreerde functionaliteiten en programma-
tuurdelen, zander tussentijdse evaluatie- en beslispunten, gerealiseerd door
onduidelijke projectorganisaties en externen met onduidelijke verantwoor-
delijkheden, komen steeds minder vaak voor.

Bij automatiseringsprojecten is er, vooral in een beginstadium, vaak onze-
kerheid over de gestelde eisen. Dit leidt dan vaak tot misverstanden, extra
eisen tijdens het project, veel extra werk tijdens en na het project en sams
zelfs tot volledige mislukking. Prototypen kan helpen dit te voorkomen.
Met proto typing kunnen de volgende resultaten worden behaald:

hogere effectiviteit van het projectresultaat
(meer duidelijkheid over eisen)
hogere efficientie over de projectweg
(eerder duidelijkheid over eisen)
grotere beheersbaarheid van het project
(meer zekerheid over uit te voeren activiteiten)
grotere betrokkenheid van de gebruiker
(meer duidelijkheid en commitment bij eisen en oplossingen).

Bij risicovolle projecten heeft de lineaire fasering sams grote nadelen. Incre-
menteel faseren of evolutionair faseren kan dan een alternatief bieden.

Bij incrementeel faseren wordt het projectresultaat in, vooraf aangegeven,
delen gerealiseerd. Zodra een deel klaar is, wordt dit vervolgens in gebruik,
beheer en onderhoud genomen. Daarnaast dient het als basis voor het
realiseren van het volgende deel van het projectresultaat.

Peter'S Law:
1n a liieTarcliy everg emp Iouee tend's to rise to his Ieue! of incompetence.
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Een incrementele fasering is toepasbaar wanneer onduidelijkheid bestaat
over de werking van het projectresultaat of wanneer in een later stadium
uitbreidingen of aanvullingen nodig zijn.

Bij evolutionair faseren worden de definitie- en de globaal ontwerpfase ach-
tereenvolgens meerdere malen doorlopen. Daarbij worden oplossingen
ontwikkeld, zoals die op dat moment gezien worden in het licht van de dan
bekende eisen. In een cyclisch proces probeert men tot een optimale com-
binatie van eisen en oplossingen te komen. De oplossingen worden gewaar-
deerd op het gebruik ervan. Als dan nieuwe eisen en ideeen voor oplossin-
gen bovenkomen, gaat een volgende cyclus van start. Dit alles binnen het
globale projectresultaat dat aan het einde van de initiatieffase is afgespro-
ken. Na het bevriezen van het pakket van eisen en de bijbehorende oplos-
sing worden de resterende fasen doorlopen.
Een evolutionaire fasering is toepasbaar bij grote onduidelijkheid over
eisen en oplossingen. Het gebruik van proto typing in de definitiefase om
de eisen boven tafel te krijgen, kan tot een evolutionaire fasering leiden.

Welke fasering ook gekozen wordt, er blijven altijd risico's bestaan.
Contingentieplanning is een manier om potentiele gebeurtenissen met
negatieve effecten op het rendement in kaart te brengen en actieplannen .
op te stellen ter beperking van de negatieve gevolgen.
Naast prototyping, incrementeel en evolutionair faseren en contingentie-
planning zijn de volgende zaken van groot belang bij het verminderen van
rendementsrisico's:

het uitbesteden of outsourcen van automatiseringsactiviteiten
het sluiten van adequate contracten, onder andere service-level agreements
het voeren van goed marge-management
het realiseren van een passende toewijzingvan verantwoordelijkheden, alsmede
het realiseren van een gefundeerde doorbelastingvan IT-kosten.

Deze zaken worden in de navolgende paragrafen toegelicht.

6.6 Outsourcing

Men kan de risico's verbonden aan het uitvoeren van een automatiserings-
project verminderen door delen van de projectactiviteiten uit te besteden
aan derden: outsourcing. Daarbij gaat het om overdracht van taken en mid-
delen op het gebied van systeemontwikkeling en geautomatiseerde gege-
vensverwerking(exploitatie) alsmede overdracht van hardware of software,
communicatienetwerk en/of personeel. In het algemeen kan sprake zijn
van een tweetal mogelijke vormen van outsourcing, namelijk:

Parkinson's Law:
'Work.expands tofor tfie avaifa6fe volume.
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overdracht van het complete automatiserings-takenpakket
overdracht van onderdelen, bijvoorbeeld:
• netwerkbeheer
• computercentrumbeheer
• systeembeheer
• applicatiebeheer
• systeemontwikkeling.

Veelal is er niet een expliciete reden aan te wijzen waarom bedrijven gaan
denken over outsourcing, maar is er sprake van een combinatie van een
aantal argumenten. Maar Strassmann (1997) geeft terecht aan dat out-
sourcing geen excuus moet zijn om managementverantwoordelijkheden
kwijt te raken. De meest voorkomende overwegingen zijn:

Strategische overwegingen
Bedrijven maken steeds vaker de keuze zich volledig te gaan rich ten op de
'core business' activiteiten. Daar waar automatisering niet als 'core' wordt
gezien en er gestreefd wordt naar een flexibele kostenstructuur (van hoge
vaste kosten naar variabele kosten) kiest men vaak voor outsourcing.
Echter niet op aile markten is uitbesteding van de I&A activiteiten op stra-
tegische gronden even voor de hand liggend. Informatieverwerkende
bedrijven als banken en verzekeraars leveren diensten die niet zijn te reali-
seren zonder IT. Voor dit soort bedrijven is IT aan te merken als 'core busi-
ness' en zijn hun systemen als 'mission critical systems' te typeren en wordt
minder snel tot uitbesteding overgegaan.
Uit recent onderzoek (Van der Zee e.a., 1997) blijkt dat het realiseren van
strategische flexibiliteit een steeds belangrijkere overweging wordt am te
gaan outsourcen. Maar ook de meer traditionele overwegingen als kosten-
reductie blijven belangrijk.

Financiele overwegingen
Bedrijven worden geconfronteerd met steeds verder stijgende autornatise-
ringskosten. Managers en gebruikers klagen hier meer en meer over, vin-
den de kosten vaak te hoog, te ondoorzichtig en te onbeinvloedbaar, De
performance van automatiseringsafdelingen wordt dan ook steeds vaker
aan een kritische blik onderworpen. Een marktconforme prijs/prestatie-
verhouding is vaak het streven. Als marktconformiteit niet benaderd kan
worden dan wordt gezocht naar goedkopere, beter beheersbare alternatie-
ven en vaak met succes. Leveranciers van outsouring-diensten kunnen door
hun omvang soms goedkoper opereren. Een onderzoek van McKinsey
toont aan dat het extern laten ontwikkelen van software veelal goedkoper
is dan het zelf ontwikkelen (Tinsley en Power, 1990).

'De 'Wet van j[ofstadter:
5t[fe gepfancfe actiuiteiten duren a[tijd fanger dan gepfa~ zeifs uianneer rekg.ning is

gefwuden met de werl(jng van de wet van j[ofstadter.
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When a third-party solution makes sense

Hiring outside service providers often costs less in time,
money and bodies than doing an IS project yourself.

COST
(3 Millions)

TIME REQUIRED
(Years)

INTERNAL
RESOURCES REQUIRED
(Number of people)

501- _

25

• 5 2-
Bran: T Tinsley and A. C. Power. Why IS should matter to CEO's in Datamation, september 1, 1990

Dit komt doordat bureaus die gespecialiseerd zijn in systeemontwikkeling
werken met ervaren programmeurs. Ze werken met de nieuwste hulpmid-
delen. Aanschafkosten van de nieuwste hulpmiddelen kunnen worden ver-
rekend over meerdere klan ten. Tevens zijn deze bureaus doordat ze "up tot
date" blijven, afwisselend zijn en leerzaam werk bieden vaak in staat de
beste programmeurs aan te trekken. Dit alles leidt ertoe dat uitbesteding
van ontwikkeling van nieuwe systemen vaak de meest efficiente oplossing is.
Het is echter niet alleen goedkoper maar het leidt ook tot een flexibelere
kostenstructuur omdat men overgaat van moeilijker te beinvloeden vaste
kosten (onder andere personeel) naar meer flexibele variabele kosten.

Contin uiteusoaenoegingen
Bedrijven worden steeds afhankelijker van hun automatiseringsfunctie. De
continuiteit van een bedrijf wordt steeds afhankelijker van informatietech-
nologie. In sommige gevallen moeten systemen continu beschikbaar zijn
om bedrijfstaken uit te kunnen voeren. Problemen om deze continue
beschikbaarheid te garanderen, kunnen aanleiding zijn om de verwerking
uit te besteden aan derden. Ook het ontbreken van uitwijkmogelijkheden
bij calamiteiten kan een argument zijn om de exploitatie onder te brengen
bij een externe leverancier die deze faciliteit impliciet in zijn dienstenpak-
ket heeft ondergebracht. Ook personele aspecten kunnen continuiteits-
problemen opleveren en een overweging vormen om de mogelijkheden
van outsourcing nader te bestuderen. De meest voorkomende zijn een
hoog personeelsverloop bij de automatiseringsafdeling en de afhankelijk-
heid van enkele sleutelfunctionarissen die de know-how over de operatio-
nele systemen vooral in het hoofd hebben en dat zo wensen te houden.

'De 'Wet van 'Jr{i[{er:
Ie kunt niet zeggen hoe diep een plas is tot je erin bent gestapt.
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Systeemtechnische overwegingen
Ook zonder dat er operationele problemen zijn, kunnen er systeerntechni-
sche argumenten zijn om de mogelijkheden van outsourcing nader te
bestuderen. Zo kan het IT-beleid wijzigen en kan gekozen worden voor een
ander hardware-platform. Een outsourcing-Ieverancier kan het operatio-
nee I houden van het oude, bestaande hardware-platform verzorgen, terwijl
de automatiserings-afdeling van het bedrijf al zijn capaciteit kan aanwen-
den om het nieuwe platform in gebruik te nemen.
Ook na fusies en overnames kan outsourcing soms wenselijk zijn. Behalve
een integratie van hardware is veelal ook functionele integratie wenselijk
e.q. noodzakelijk. Een outsourcing-leverancier kan de hardware-integratie
voor zijn rekening nemen terwijl de eigen automatiserings-afdeling(en) de
functionele aanpassingen realiseren.

Outsourcing heeft voor- en nadelen. De belangrijkste worden hierna
genoemd.

Voordelen van outsourcing zijn:
de organisatie kan zich richten op de 'core business'
het zichtbaar maken van de relatie tussen prestaties en kosten
het verminderen van de afhankelijkheid van een beperkt aantal auto-
matiserings-deskundigen
het vermijden van continuiteitsproblemen op het gebied van hardwa-
re, software-applicaties, case-tools en know-how
eenmalige financiele inkomsten als gevolg van het afstoten van hard-
ware (indien in eigendom)
flexibilisering van de kostenstructuur.

Nadelen van outsourcing zijn:
de onomkeerbaarheid: de weg terug is moeilijk en vergt forse investe-
ringen. Het openbreken van contracten met leveranciers is kostbaar en
de uitbestede zaken moeten bij beeindiging zelfweer worden opgestart
er kan niet altijd gebruik gemaakt worden van de nieuwste ontwikke-
lingen op IT-gebied omdat het risico en de kosten voor de outsourcing-
leverancier veelal (nog) groot zijn
er ontstaat een afhankelijkheid van de leverancier die mogelijke risi-
co's met zich meebrengt.
Aandachtspunten zijn:
• bij verregaande samenwerking raakt ook strategische informatie

bekend bij de outsourcing-Ieverancier, terwijl die wellicht ook een
concurrent als klant heeft

• als opdrachtgever is het niet altijd mogelijk greep te houden op de

Pareto's Law:
80% of the pay6acf( comes from 20% of the effort.
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kwaliteit van de service en dienstverlening; het contract en de good-
will van de outsourcing-leverancier bepaalt de speelruimte

• problemen indien de outsourcing-leverancier failliet gaat
de attitude van de eigen IT-staf verschuift van creatief en meedenkend
naar passief en volgend. De voor de eigen automatiseringsafdeling
meest uitdagende projecten worden uitbesteed
mogelijkerwijs verslapt de aandacht bij het topmanagement voor IT en
innovatieve toepassingen, waardoor de concurrentie-positie in gevaar
komt.

Kiezen voor outsourcing heeft veelal verstrekkende gevolgen. Naast finan-
ciele en technische spelen met name ook strategische, organisatorische en
personele aspecten een ro1. Daarom geldt ook hier 'bezint eer ge begint'.
Een grondige besluitvorming met afweging van alle voor- en nadelen is
daarom vereist.
Het -eerder genoemde- beleidsvierkant kan daarbij een hulpmiddel zijn.
Het geeft richting aan het onderzoek naar de mogelijkheden en conse-
quenties van outsourcing.

Op basis van een viertal strategische vragen kunnen de kansen, bedreigin-
gen, sterke en zwakke punten van IT-functie onderzocht worden. Deze zijn
in het volgende figuur weergegeven.

Beleidsvierkant outsourcing

Beleid

Extern

(omgeving)

Wat moet er?

- op welke gebieden moeten wij

ons onderscheiden

- welke eisen stellen onze

afnemers

Intern

(orgal!isatU )

Wat unllen wij?

- welke kermis en ervaring willen

we in Intis houden

- welke prioriteiten stellen we

Uitooering

Wat kan er?

- welke mogelijkheden

LOl uitbesteding zijn er

- zijn ze acceptabel en

reaJiseerbaar

Wat kunnen wij?

- wat is de producuviteit

van de I&A-functie

- wat zijn onze financiele

middelen

Meer en meer bedrijven gaan over tot het outsourcen van IT-activiteiten.
Maar doe dit selectief en niet overhaast. Zoek een goede partner en behoud
de regie over de I'Tfunctie van de onderneming.

Secoruf Iau: of human relations:
'Everything isgoing to 6e 06jectetf 6g some60tfg.
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Strassmann (1997) onderschrijft dit standpunt door aan te geven dat de
meeste informatie-managementvaardigheden moeten worden behouden
als essentiele competenties van de organisatie.

Gianotten e.s. concludeerden onder meer op basis van een onderzoek
onder grote ondernemingen en overheden dat topmanagers verwachten
dat IT-taken vaker zullen worden uitbesteed.
Als primaire redenen worden aangegeven:

de focus op nieuwe technologieen als bedrijfsinstrument
het sneller implementeren van nieuwe systemen
het beheren van oude systemen (legacy)
het professionaliseren van IT-beheer
het opdelen van activiteiten in te isoleren deelprocessen.

Als uitgangspunten voor succesvolle outsourcing noemen zij:
een duidelijke en heldere visie op IT
een voor alle intern betrokkenen helder afwegingsproces
het volgen van een eigen IT-strategie en het ontwikkelen van een groei-
pad
een partnership op gelijkwaardig niveau, ofwel met voldoende inbreng
van beide partijen
zoveel mogelijk fixed price, date en quality en dus het delen van risi-
co's met de vendor
een sterke en stabiele partner met voldoende slagkracht en investe-
ringsbereidheid
het meten van de toegevoegde waarde van IT (kosten, klanttevreden-
heid, toegenomen functionaliteit en kwaliteit)
professioneel contractmanagement (Gianotten, 1997).

6.7 Contractvorming

In contracten worden wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. Een goed
contract verschaft duidelijkheid en dekt risico's af. Tegen het niet nakomen
van contractuele verplichtingen zijn vaak boete-clausules opgenomen om
eventueel te leiden schade en mis te lopen opbrengsten te compenseren.

Er bestaan diverse contractvormen. Bij een fixed price contract worden de te
leveren diensten tegen een van te voren vastgestelde prijs geleverd. Bij een
automatiseringsproject houdt dat in dat de uitbestede werkzaamheden
tegen een vooraf vastgestelde prijs moeten worden gerealiseerd. Daarnaast
kennen we nog fixed term contracten (tegen een van te voren vastgestelde

'De 'Wet van de Openbatinq:
'Een. oaborqen. ge6ref:..6fijft nooit ver6orgen.
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periode) en fixed quality contracten (tegen van te voren vastgesteide kwali-
teitseisen) en een combinatie van beide. Turn-key contracten tenslotte zijn
allesomvattend (quality, price en term). Wij gaan hieronder verder in op
fixed price contracten, omdat die in de automatiseringspraktijk het meest
gebruikeIijk zijn.

Als de klant een fixed price contract aangaat met een leverancier dan dient
hij met een tweetal aspecten rekening te houden. Ten eerste moet de klant
alleen een fixed price contract afsluiten indien er bij afsluiting van het con-
tract de systeemeisen en specificaties voldoende duideIijk en eenduidig
kunnen worden vastgelegd. De achterliggende grond hiervoor is dat een
druk op de vastgeIegde prijs leidt tot druk op de kwaliteit (eisen en specifi-
caties). De prijs is vastgelegd maar, bij onduidelijke specificaties, de te leve-
ren prestatie niet. Ten tweede moet men er voor zorgen dat er tussentijdse
mijlpalen in het contract worden opgenomen waarop het mogelijk is om
het contract open te breken of op te zeggen.

Fixed price contracten moeten enerzijds leiden tot een beperking van het
risico van kostenoverschrijding van een project en dienen anderzijds tot het
verkrijgen van een beter inzicht in de prijsopgave van de opdrachtnemers
en de risicomarge. Bijkomende aspecten zijn dat deze contracten dwingen
tot het opstellen van goede begrotingen van kosten en het niet onder-
schatten van kosten.

De belangrijkste voor- en nadelen van fixed price contracten zijn hieronder
kort weergegeven.

De belangrijkste voordelen van fixed price contracten zijn:
afdekken van het risico op kostenoverschrijding: kosten liggen vast en
financiele tegenslagen zijn voor rekening van de leverancier
de leverancier kan als onderhandelingspartner besluitvorming forceren
de mogelijkheid tot het realiseren van prijsconcurrentie tussen diverse
leveranciers zonder onderschatting van de kosten

De belangrijkste nadelen van fixed price contracten zijn:
het is moeilijk om bij afsluiting van het contract eenduidig specificaties
en acceptatiecriteria vast te leggen. In het beginstadium vastgelegde
systeemeisen en specificaties zijn vaak multi-interpretabel
er wordt wellicht onvoldoende rekening gehouden met het dynami-
sche karakter van (de omgeving van) vele autornatiseringsprojecten
druk op de prijs leidt vaak tot daling van de kwaliteit en de onder-
houdbaarheid van het op te leveren systeem.

'lJe 'Wet van {jumperson:
De waarsc!iijn£ijf(ft.eitf van een ge6eurtenis is omgef(eerrf evenrerfig aan rfe wens eruan.
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Er worden niet aileen contracten afgesloten met externe IT-leveranciers.
Ook intern worden contracten afgesloten tussen de IT-leverancier (auto-
matiseringsafdeling) en zijn klan ten. De meest voorkomende is de service
level agreement (SLA) of service niveau overeenkomst. In een SLA wordt vastge-
legd wat wordt geboden en tegen welke prijs en andere voorwaarden.

In een SLA worden afspraken vastgelegd over zaken als:
beschrijving van de geleverde producten en diensten
volumes
tarieven en/of kostprijzen
performance eisen (beschikbaarheid, etcetera)
beveiliging en calamiteiten
sancties bij in gebreke blijven
verantwoordingsrapportages (leverancier en afnemer)
auditing van prestaties
looptijd en overige voorwaarden.

Op deze wijze wordt de relatie tussen automatiseringsafdeling en gebrui-
kers geformaliseerd, inzichtelijk gemaakt en op een meer bedrijfsmatige
manier toetsbaar gemaakt.

Een andere minder bekende vorm van interne contractering tussen de
automatiseringsafdeling en de klan ten is de zogenaamde lease constructie.
Gebruikers zijn doorgaans aileen geinteresseerd in het gebruik van syste-
men en niet in de ontwikkeling ervan. Daarnaast wordt de functionele
scheiding binnen veel automatiseringsafdelingen tussen 'ontwikkeling' en
'exploitatie' door gebruikers als hinderlijk ervaren.

De lease-constructie legt de koppeling tussen de realisatie en exploitatie
van systemen. Hierdoor ontstaat een meer productgerichte inrichting van
de automatiseringsafdeling. De lease constructie houdt in dat de gebruiker
een expliciete schatting maakt van de verwachte levensduur van het op te
leveren systeem, een beschrijving geeft van de gewenste functionaliteiten
en de te verwachten aantallen transacties en aangeeft wat de gewenste
response- en servicetijden zijn. Nadat de functionele specificaties zijn opge-
steld, kan de automatiseringsafdeling de initiele ontwikkelingskosten, de
maandelijkse exploitatiekosten en de kosten voor de verschillende soorten
onderhoud uitdrukken in een lease-prijs per periode. Afspraken tussen
automatiseringsafdeling en haar klan ten worden vastgelegd in een lease-
contract. De klanten hebben nu inzicht in de maandelijkse kosten van het
te ontwikkelen systeem en kan deze afwegen tegen de te verwachte baten
per periode.

'De Wet van Sodd:
'llroeg of Iaat zal I1et a[[erergstegeoeuren.
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6.8 IT-performance measurement (ITPM)

Om performance goed te kunnen managen moet deze eerst meetbaar wor-
den gemaakt. De behoefte aan een gestructureerde meting van IT-perfor-
mance neemt mede gezien de enorm hoge uitgaven dan ook snel toe. Maar
het opzetten van een IT-performance meetprogramma is niet gemakkelijk
en de kennis op dit gebied is schaars. In deze paragraafwordt ingegaan op
het meten van IT-performance.

Doel
Het uiteindelijke doel van ITPM is het gezamenlijk komen tot een verbete-
ring van de IT-performance door het realiseren van een verbetercyclus.
Hierbij zijn het topmanagement, het IT-management, de IT-medewerkers,
de controllers en de gebruikers actief betrokken Het gaat daarbij om het
realiseren van collectieve leereffecten. Een ITPM programma is niet pri-
mair gericht op eenmalige individuele leereffecten of het ter verantwoor-
ding roepen van mensen. Deze zaken kunnen echter weI incidenteel uit het
meetprogramma voortvloeien.
Het opzetten van een meetprogramma is gericht op:

het focussen van de aandacht op de strategisch belangrijke zaken
het inzichtelijk en meetbaar maken van de IT-performance
het leren uit het verleden en het gericht kunnen uitzetten van acties
om verbeteringen in de toekomst te realiseren
het kwantificeren en staven van (vage) opinies en gevoelens met harde
feiten
het verbeteren van de communicatie tussen IT-organisatie, gebruikers-
organisatie en topmanagement.

Een goed IT-performance programma vergroot de inzichtelijkheid en
bevordert daardoor de communicatie over en de bestuurbaarheid van IT-
kosten en -opbrengsten. Tevens maakt de meetbaarheid delegatie van ver-
antwoordelijkheden en bevoegdheden mogelijk.

Wat is een ITPM systeem?
Een ITPM systeem is een tool voor het management. Met behulp van dit sys-
teem kunnen het algemeen management en het IT-management komen
tot een betere beheersing van de IT in hun organisatie. Het gaat er vooral
om, om op basis van de grote lijnen en trendanalyses te komen tot aangrij-
pingspunten en acties voor verbetering van de IT-performance. Het moet
geen kunstmatige cijfermatige exercitie worden.
Belangrijk bij het opzetten van een ITPM systeem is de scope. De IT-kosten
worden grotendeels gemaakt in de IT-organisatie. De opbrengsten worden

'De Wet van Simon:
!7I1£es wat samengevoegrf is, va[t vroeg of Iaat weer uiteen.
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echter gerealiseerd in de gebruikersorganisatie. Een gedegen ITPM pro-
gramma omvat dan ook het meten van IT- en (een gedeelte van de) busi-
ness performance. Zowel voor de business- als voor IT-performance moe ten
prestatie-indicatoren worden benoemd en normen worden gesteld. Meestal
omvat een ITPM programma de performance van de IT-organisatie (inclu-
sief de middelen) en de tevredenheid en vaardigheden van gebruikers. De
koppeling met een business performance managementsysteem is geavan-
ceerder en beter maar is moeilijker te realiseren.

De Nolan Stages Theory beschrijft de ontwikkelingen die automatisering
binnen een bedrijf doormaakt. De ontwikkelingen zijn volgens Nolan opge-
bouwd uit vier onafhankelijke groeiprocessen. Deze vier groeiprocessen
bepalen hoeveel aan IT wordt uitgegeven. De groeiprocessen zijn:
1. management: de wijze van plannen, beheersen en sturen van de infor-

matieverzorging
2. informatiesystemen: de beschikbare informatiesystemen en de onder-

steuning die zij bieden
3. gebruikers: de afnemers van automatiseringsdiensten en hun vermo-

gen am nieuwe ontwikkelingen te kunnen initieren en te kunnen
absorberen

4. middelen: de beschikbare IT-deskundigen en IT-middelen.

Deze groeiprocessen sluiten aan bij de Nolan-fasering (zie paragraaf 5.2).

De relevante aspecten op het gebied van IT

Applicatie portfolio

Ondersteuning & kwaliteit

Vraag
factoren

Bron:Janssen, Koot, Mutsars, 1993

I/T-tnanagetnent

Planning. org. procedures

Gebruikers

Bewustzijn & vaardigheden

Aanbod
factoren

I/T-tniddelen

Personeel & technologie

'De 'Wet van Houe:
Iedereen lieejt een systeem dat niet 6{ij/(t te wer!(g.n.
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Door metingen te verrichten op de vier bovenstaande groeiprocessen en de
(afgeleide) IT-uitgaven verkrijgt men grip op de IT-uitgaven en IT-opbreng-
sten. Janssen, Koot en Mutsaers (1993) hebben een uitgebreide beschrij-
ving van een op dit model gebaseerde IT-assessmentmethodiek gepubli-
ceerd.

Een ander ITPM-framework dat wij hebben ontwikkeld en in de praktijk
hanteren omvat de volgende aandachtsgebieden:

alignment van IT: zijn huidige systemen en IT-projecten afgeleid van
de strategie?
aanwezige I'T-middelen: beschikbaarheid, flexibiliteit en kosten van
architectuur, infrastructuur, applicaties, apparatuur en mensen
aanwending van IT: de toepassing van beschikbare IT in en de gereali-
seerde ondersteuning van bestaande bedrijfsprocessen
management van IT: de effectiviteit, efficiency en productiviteit van
projectselectie, -realisatie en systeemexploitatie
bedrijfsprestaties: verbeterde bedrijfsprestaties op procesniveau
(opbrengsten) .

Dit ITPM-framework wordt aan het einde van deze paragraafverder toege-
licht en uitgewerkt.

Eisen aan een ITPM systeem
Afgeleid van strategie
Een ITPM programma moet alleen die zaken meten die het management
belangrijk vindt. Het ITPM programma is een tool van het management om
te helpen de uitgezette strategie te realiseren. De prestatie-indicatoren
moeten dan ook worden afgeleid van de kritische succesfactoren van de
onderneming.

Evenwichtige set prestatie indicatoren
Business en IT-performance
IT is ondersteunend aan de business. Aileen het meten van de IT-per-
formance is niet voldoende. Van belang is het effect op de gebruikers-
organisatie en uiteindelijk de bedrijfsperformance.
Financieel en niet-financieel
Financiele prestaties worden veroorzaakt door niet-financiele zaken.
Financiele prestatie-indicatoren zijn terugkijkend (hoe hebben we het
gedaan) en niet financiele prestatie-indicatoren zijn voorspellend (wat
zijn de financiele resultaten in de toekomst). Het is belangrijk te zien
wat de value/cost drivers zijn en daarnaast is het moeilijk (en ook niet
wenselijk) alles in een getal uit te drukken,

'De 'Wet van Pau[y:
Jlet is niet van 6e!ang hoeoeei iets /(pst, maar hoeueel iets bespaart.
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Mensen en machines
De performance van IT is niet alleen afhankelijk van de machines en
software maar vooral van de toepassing en het gebruik ervan door men-
sen. Beiden moe ten in een ITPM programma worden meegenomen.

Begrijpelijk, transparant en beinuloedbaar
Het ITPM programma moet begrijpelijk zijn voor het topmanagement, het
IT-management, de IT-medewerkers, de gebruikers en de controllers. Het
doe! en de werking van het ITPM programma moeten voor aile belang-
hebbenden duidelijk zijn. Het moet verbeteringen zichtbaar maken en de
gemeten zaken moeten door een van de betrokkenen te beinvloeden zijn.

Flexibel
De prioriteiten van het management veranderen. Deze verschuiving in prio-
riteiten moet door worden vertaald naar het meetprogramma. Dit kan bete-
kenen dat er in de loop der tijd prestatie indicatoren bijkomen c.q. ver-
dwijnen. Ook zullen normen in de tijd worden aangepast. Bij het opstellen
van het meetprogramma dient hier rekening mee te worden gehouden.
Het meetprogramma is geen statisch geheel.

Succesvoorwaarden
Commitment topmanagement
Bij het komen tot een consistente vertaling van strategie in strategische, tac-
tische en operationele prestatie indicatoren is de rol van het topmanage-
ment be!angrijk. Niet iedereen zal staan te wachten op het inzichtelijk en
meetbaar maken van hun prestaties. Het opzetten van een ITPM program-
ma roept weerstand op. Het topmanagement speelt daarom een cruciale
rol bij het opzetten van een IT-performance meetprogramma. Zij moeten
hun commitment uitdragen en het draagvlak in de organisatie vergroten
door voorbeeldgedrag en het voeren van een stimulerend beleid (Lobry,
1997) .

Participatie en communicatie
Bij het succesvol opzetten van een meetprogramma is participatie en draag-
vlak bij betrokkenen onontbeerlijk. Zij moeten zich uiteindelijk eigenaar
van het performance management systeem gaan voelen. Het is hun tool.
Zonder hun medewerking en acceptatie zal het ITPM programma hooguit
een cijfermatige exercitie worden. Daarom dienen betrokkenen inspraak te
krijgen bij het opzetten van het meetprogramma.
Het programma moet voldoen aan de eisen en verwachtingen van het
management. Zij dienen daarom hun eisen en verwachtingen te concreti-
seren tijdens het opzetten van een meetprogramma.

'De 'Wet van Blaauun
yevestigrfe tecftnofogie heeft de neiging zich te handhaoen, onaanR§ nieuuie technotoqie.
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Maar daamaast is het van belang dat ook de werknemers waarvan de per-
formance wordt gemeten, worden betrokken bij het geheel:

zij kennen hun werk het beste
weerstand en twijfels worden zo gereduceerd
betrokkenheid en acceptatie worden zo vergroot
medewerking bij het vervolg wordt zo verzekerd.

Verder is het voor de vergroting van het draagvlak van be lang dat duidelijk
wordt gecommuniceerd over doelen, voortgang en voordelen van een
ITPM programma. Het is van belang te laten zien wat de ervaringen zijn en
dat het performance management gaat leven in de organisatie. Dit kan met
behulp van presentaties, workshops. gaming, beloning (bonussen, etcete-
ra). Ook de leveranciers van de benodigde data en andere betrokkenen
dienen feedback te krijgen over de waarde van hun bijdrage.

lnbedding in de organisatie
Een programma dat IT performance meet, werkt aileen als het is ingebed
in de organisatie en voldoende draagvlak heeft. Belangrijke zaken bij het
realiseren van de inbedding zijn:

planning en control(cyclus) op basis van het meetprogramma
positieve en negatieve reinforcement.

De plannen die worden opgesteld moeten in ieder geval de zaken adresse-
ren die belangrijk zijn en dus in het meetprogramma zijn opgenomen. Op
basis daarvan worden vervolgens budgetten toegekend. Als klanttevreden-
heid een belangrijk issue is dan moe ten er in de plannen acties worden
gedefinieerd om klanttevredenheid te waarborgen c.q te verbeteren. Deze
acties en de effecten daarvan moe ten vervolgens worden gemonitored in
de managementrapportages.
Het voeren van een stimulerend beleid is erg belangrijk. Goede prestaties
dienen te worden beloond en negatieve verwijtbare prestaties te worden
gesanctioneerd. Op basis van gedefinieerde prestatie indicatoren en targets
kan bijvoorbeeld een bonus aan de IT-afdeling worden uitgedeeld als de
targetrealisatie 100% bedraagt.

Tijdshorizon van meerderejaren
Het opzetten van een betekenisvol ITPM programma duurt drie tot vijfjaar.
Betrokkenen begrijpen gaandeweg de cijfers steeds meer en de prestatie
indicatoren en normen worden steeds betekenisvoller. Daamaast wordt tij-
dens het gebruik van het meetprogramma de set prestatie-indicatoren bij-
gesteld c.q. verfijnd. Verder gaat het vooral om trendanalyses en de hoofd-
lijnen. Het zichtbaar maken van trends kost tijd.

'Waar een wet is, daar is onrecht.
Tofstoj
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Ook worden het draagvlak en de participatie steeds groter naarmate het
meetprogramma leidt tot daadwerkelijke zichtbare verbeteringen. De
grootste toegevoegde waarde van een IT performance measurement pro-
gramma zit hem echter in de subtiele beinvloeding van gedrag van betrok-
kenen (wat gemeten wordt krijgt aandacht). Deze beinvloeding is veel gro-
ter dan de initiele frustraties en inspanningen bij het opzetten van een
ITPM programma. Soms is het voor het management bijvoorbeeld zinvol
om een prestatie indicator te benoemen die nog moeilijk direct te gebrui-
ken is. Doordat het management deze indicator echter vraagt (en er nog
niet op stuurt) komen mensen in beweging. Na enkele jaren is sturing op
de betreffende indicator dan wei mogelijk. Het ITPM programma is een
tool om te focussen en te kunnen sturen op belangrijke zaken.

Vormgeven van een IT performance meetprogramma
Strategic als uitgangspunt
Het opzetten van een ITPM programma begint met de strategie als uit-
gangspunt. Vanuit bedrijfsdoelstellingen worden kritieke succesfactoren
van het bedrijf bepaald. Tevens wordt de IT-strategie aan de hand van de
bedrijfsstrategie bepaald. Vervolgens kunnen ook de kritieke succesfacto-
ren, de -processen en de -systemen voor de IT-organisatie worden bepaald.
Welke processen, systemen en activiteiten zijn cruciaal om goed te preste-
ren op de kritieke succesfactoren?

Het is van belang dat de bedrijfs- en IT-strategie voldoende houvast geven
voor het vormgeven van het performance measurement programma. De
strategie moet richtinggevend en concreet zijn dat wil zeggen afdoende
meetbare doelen bevatten.

Definieren prestatie indicatoren
De prestatie-indicatoren worden afgeleid van de kritieke succesfactoren van
de ondememing en de IT-organisatie. De set prestatie indicatoren moet uit-
eindelijk aile kritieke succesfactoren afdekken die kunnen worden bein-
vloedt. Dat moet ook worden gecontroleerd.

Bij iedere prestatie indicator moet worden nagegaan:
dekt het een kritieke succesfactor af (relevantie)
doen we het beter of slechter als de indicator omhoog of omlaag gaat
(betekenis)
is de indicator begrijpelijk (communiceerbaar)
hoe gaan we het meten en met welke frequentie (meetmethodiek)
hoe en door wie kan de prestatie indicator worden beinvloedt (bein-
vloedbaarheid

1 fiRf- wort it fascinates me, 1 can sit ana look; at it for hours.
ferome K, Jerome



210

ITPM-framework

Deel II: De aanpak

hoe en aan wie wordt de indicator gerapporteerd (rapportagemetho-
diek)
hoe verhoudt de indicator zich ten opzichte van de andere geselec-
teerde indicatoren (balanceren).

Missie ) )Doelen 1-------- ..
Succesfactoren L --''-- --'-'-- ~

IT-missie
IT-Doelen
IT-Succesfactoren

\
\

ta
IT-processen

Bij het definieren van prestatie indicatoren is het van be lang veel aandacht
te schenken aan het eenduidige definieren van zaken en het selecteren van
de juiste indicatoren. Het is belangrijk dat indicatoren elkaar aanvullen en
niet overlappen, Het is belangrijk om information overload te voorkomen.

Vaststellen van normen
Per prestatie indicator moet een norm worden vastgesteld. De norm moet
haalbaarheid zijn maar tevens een uitdaging zijn om te realiseren. Het vast-
stellen van normen kan geschieden vanuit de huidige performance (bij-
voorbeeld managementbeslissing), vanuit de beoogde performance (bij-
voorbeeld plannen), vanuit (interne) klanteisen (bijvoorbeeld SLA's) of
vanuit nagestreefde marktconformiteit (bijvoorbeeld benchmarking).

Afhankelijk van de gekozen invalshoek kan men op verschillende manieren
komen tot normen per prestatie indicator. Vaak worden interne IT-, pro-
jectplannen en afgesloten SLA's gebruikt om te komen tot normen.

'Een. 6efjimming is pas voor6ij als de afaaang achtet de rug is.
y. ae 'J{iet
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Als extern referentiekader wordt gebruik gemaakt van klantsatisfactie-
onderzoeken en benchmarks. Veelal wordt hierbij gebruik gemaakt van
externe consultants. Soms dwingt de markt een bepaald maximum of mini-
mum af. Een goed voorbeeld hiervan is het sterk opkomende targetcosting:
De marktprijs minus de vooraf vastgestelde winstopslag is dan de maximale
kostprijs (norm). Het bepalen e.q. vaststellen van de normen is en blijft
echter een beslissing van het management.

Bepalen planning en controlcyclus
Hierin wordt bepaald hoe plannen worden opgesteld en vastgesteld (door
wie, volgens welke format, etcetera). Vervolgens wordt bepaald op welke
manier en aan wie over de voortgang van deze plannen wordt gerappor-
teerd. Tevens wordt aangegeven wie wanneer welke bijsturingsacties onder-
neemt.

Implementeer en stet bij
Het is belangrijk om geen perfectie na te streven bij een ITPM programma
en te beginnen met wat je hebt. Het perfecte performance management
systeem bestaat niet en al doende leert men. Gaandeweg wordt het pro-
gramma toch continu bijgesteld als gevolg van leerervaringen en verschui-
vende managementprioriteiten.
Het is belangrijk om een onderscheid te maken in het meten en managen
van zaken. Het is verstandig eerst meetervaring op te doen en vervolgens
steeds strakker te gaan sturen. Aileen het meten van belangrijke zaken
heeft al een gewenst effect.

De informatieverzameling met betrekking tot het ITPM programma is een
belangrijk aandachtspunt (garbage in, garbage out). Om de performance
te kunnen bepalen moet de informatiehuishouding afdoende op orde zijn.
Belangrijke informatiebronnen bij een ITPM programma zijn veelal de pro-
jectadministratie, tijdregistratie, de productiesystemen en de financiele
administratie. In de praktijk blijken deze informatiebronnen vaak niet vol-
doende toegankelijk e.q op orde te zijn.

Indien het ITPM programma is geimplementeerd dan wil dat niet zeggen
dat dat afdoende is. De harde gekwantificeerde zaken (bijvoorbeeld bench-
marks) zijn evenals de zachtere niet gekwantificeerde zaken (bijvoorbeeld
aanzienlijk verbeterde service) niet afdoende om een oordeel te vormen.
Ze dienen te worden gecombineerd. Het is zinvol om naast een ITPM pro-
gramma ook een aantal interviews of audits te houden. Hiermee kunnen de
cijfers worden gechecked en eventueel worden geillustreerd aan de hand
van voorbeelden.

Mensen die nooit van gelacftten oeranderen, fie66en nooit gael nagelacftt.
MaTed van 'Dam
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Indicatoren binnen een ITPM-framework
Het ITPM-framework dat wij hebben ontwikkeld zullen wij hieronder aan
de hand van enkele voorbeelden concretiseren.

Wij zullen daarbij aile aandachtsgebieden aflopen, te weten:
alignment van IT: zijn huidige systemen en IT-projecten afgeleid van
de strategie
aanwezige IT-middelen: beschikbaarheid, flexibiliteit en kosten van
architectuur, infrastructuur, applicaties, apparatuur en mensen
aanwending van IT: de toepassing van beschikbare IT in en de gereali-
seerde ondersteuning van bestaande bedrijfsprocessen
management van IT: de effectiviteit, efficiency en productiviteit van
projectselectie, -realisatie en systeemexploitatie
bedrijfsprestaties: verbeterde bedrijfsprestaties op procesniveau
(opbrengsten) .

Voor elk van de aandachtsgebieden van ons ITPM-framework geven wij
hieronder enkele voorbeelden van mogelijke performance metingen.
Welke zaken worden gemeten is echter sterk afhankelijk van de bedrijfs-
strategie en wensen van het management.

Alignment van IT
Bij alignment gaat het om de bijdrage van systemen en projecten aan de
bedrijfsstrategie.

Beide worden hieronder besproken:

Projecten
AIleen die projecten dienen te worden ondernomen die een substantiele
bijdrage leveren aan het realiseren van de bedrijfsstrategie.

Hiervoor zijn in volgorde van belangrijkheid de volgende hoofdcriteria van
be lang:

externe verplichting: dwingend opgelegd of onvermijdbaar om de stra-
tegie te realiseren (bijvoorbeeld wettelijke voorschriften)
strategisch belang: van fundamen teel belang voor het realiseren van de
strategie en de bijdrage aan strategische doelen is duidelijk aan te
geven
ope ratione Ie noodzaak: moeten in principe ondemomen worden om
de dagelijkse bedrijfsvoering te verbeteren e.g. te continueren
urgentie: mate van tijdkritischheid van het project.

'Ttjd isgeG!. Op tijd is uiinst.
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projecten

Organisatie-onderdeel :

Projectnaam

Geinterviewde :

Paraaf

Verbeteren rnarktpositie l--..E. 10

•
Verhogen kwaliteit l--..E. 10

Verrnmderen doorlooptijd l--..E. 10

Verlagen kosten l--..E. 10

Plekbelasting l--..E. 1
0

10

Verlagen werkvoorraden l--..E. 10

l--..E. 10

l--..E. 10

l--..E. }~

(l=laag) (l=laag) Totaal

o
o
o

Project is nu cruciaal vanwege .

Project kan wachten met als consequentie .

Project is nu niet vereist want ..... .................. (Aankruisen)

'Wees zuinig met tije!. Jiet (even is eruan gemaak:J;.
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Systemen
De mate waarin een systeem een bijdrage levert aan strategische doelen
bepaalt de mate waarin men be reid is te investeren in dat systeem. Een
mogelijke ratio is de kwaliteit/belang-ratio. Hoe hoger het belang van een
systeem des te hoger de gewenste kwaliteit van dat systeem.

De bijdrage aan missie en doelen wordt per systeem bepaald

~ <Q U 0 ~ '" o
E E 5 E E E E
0 v 0 v 0 v
.!l .!l s ~ .!l ~ ~& ~ ~ ~ ~ », >-<Il <Il <Il <Il <Il <Il

lnformatiserings- ~~~~~~~ri~~
doel

Kwalireitsdoel

Doelen
(tctaal)

Product-
afzetdoel

Groei-
doelstelling

Distributie-
kanaaldoel

Kostendoel

4 8

Productafzetdoel : x aantal verkochte spaarhypotheken
Groeidoe1 : stijging prernie inkomen x% per jaar
Dim. kanaaldoel : x% aanvragen via ADN

Inform.doel : x% verkochte prod. automatisch geacc.
Kwaliteitsdoel : daling aantal k1achten met x%
Kostendoel : daling kosten met x%

Aanwezige IT
Om IT te kunnen managen moetje weten watje in huis hebt en vooral waar
je je geld aan uitgeeft. Vaak is dat niet bekend. Het gaat hierbij om zaken
als:

welke apparatuur staat waar
welke applicaties draaien waar
welke projecten lopen waar
welke mensen heb ik met welke capaciteit
welke IT-opportunities heb ik reeds benut (opportunity-scan)

Ouerspannen. u/ord ]e niet van he: wert( da: je doet, maar van het wert( dat 6fijft {iggen.
:M. OVert1U1J1t



6 Rendementsbeheersing 215

welke automatiseringsgraad heb ik waar in het bedrijf gerealiseerd
maar ook welke applicaties ontbreken.

Op basis van helderheid over de huidige situatie kan een migratiepad naar
de toekomst worden uitgezet en kunnen normen worden gesteld.

Bij IT wordt vaak de vraag gesteld: waar besteed ik mijn geld aan?
Hieronder zullen wij met behulp van een aantal praktijkvoorbeelden aan-
geven hoe hier inzicht in kan worden verkregen.

Hoogte van de IT-kosten

1. IT kosten/ornzet 2. IT kosten/totale kosten 3. IT·kosten per medewerker

% %

101

93 94 95 96 93 94 95 96

benchmark

Betaalbaarheid van de IT Omvang van de IT-kosten

t.o.v. het geheel (belang)

Check op het totale

kostenniveau van het bedrijf

1000 gld

10

93 94 95 96

Mede op basis van deze cijfers wordt gekeken of:
1. de uitgaven van IT realistisch zijn gezien de inkomsten van het bedrijf:

hebben we genoeg inkomsten om de IT-investeringen te betalen e.q. te
rech tvaardigen

2. het aandeel van IT in de totale kosten erg hoog is: hoe belangrijk is het
aandeel van IT (en het managen daarvan) in ons bedrijf

3. er relatief veel aan IT wordt uitgegeven per medewerker.

Synergie start met enerqie.
'Ernst Jansen
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Als het totale kostenniveau van een organisatie veel te hoog is ten opzichte
van de concurrenten en het percentage IT-kosten/totale kosten binnen de
benchmark van de markt ligt dan zijn de IT-kosten in principe ook hoger
dan die van de concurrent, De IT-kosten per medewerker conform het
marktgemiddelde maal het aantal medewerkers van de organisatie is dan
een mogelijke check op het totale IT kostenniveau.

Verdeling van IT·kosten over activiteiten

1. Ontwikkeling/Onderhoud

Productie

100%

2. Ontwikkeling/

(Ontwikkeling+Onderhoud)

100% gld

L- L- L-

93 94 95 96 Bench-
mark

~ ontwikkeling•onderhoud

D productie

Beinvloedbaarheid IT-kosten

op korte termijn en het IT·

kostenniveau in de toekomst

v

93 94 95 96

0-20
20-40
40-60
60-80
80-100

dating
behoud
stijging
exponentiele stijging
overbelasting

3. Onderhoud/Functiepunten

die ontwikkeld zijn

93 94 95 96

Mate van onderhoud op

hestaande systemen

Ontwikkeling van het niveau

van IT ondersteuning

Hierbij wordt getracht, mede op basis van de verde ling van de IT-kosten, de
activiteiten ontwikkeling, onderhoud en productie te bezien:

in welke mate IT-kosten op korte termijn zijn te beinvloeden (produc-
tiekosten zijn op korte termijn immers vaste kosten). Verder zegt de
huidige verdeling van IT-kosten iets over de IT-kosten in de toekomst.
Veel nieuwbouw nu betekent immers meer productie-en onderhouds-
kosten in de toekomst

YlIS een man zegt dat geUf affes vermag, R.an men er zekg.T van zijn da: flij net niet heeft.
'E. 'Iv. :J{owe
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in welke mate de verdeling van kosten gericht is op behoud of verho-
ging van de IT-ondersteuning. Als van de beinvloedbare kosten een
groot deel ontwikkelkosten zijn in plaats van onderhoudskosten dan is
het bestedingspatroon vooral gericht op verhoging van de mate van
ondersteuning (uitbreiding functionaliteiten)
in welke mate onderhoudskosten worden gemaakt om bestaande func-
tionaliteiten op peil te houden c.q. te verhogen. Dit kan iets zeggen
over de kwaliteit van ontwikkeling (veel onderhoud nodig) of over het
kwaliteitsniveau dat men nastreeft (zie bij aanwending IT).

Overige verdeling van IT·kosten

1. Per interne klant 2. Per waardeketen activiteit

~ guldens / ~~~'~h/.000/ ••• 0/•••• /•• 00/.000/
... benchmark huidige

ondersteuning

niet te ondersteunen met l/T
kans/wens vocr ondersteuning
huidige ondersteuning

De spreiding van IT-uitgaven
per afdeling

Het beJang en de kansen van IT-investeringen

Bij de hierboven aangegeven verdelingen wordt bepaald ten behoeve van
wie en waarvoor IT-kosten worden gemaakt:

wie zijn de belangrijke afnemers van de IT-afdeling. De grootste afne-
mers zijn in principe ook de meest belanghebbenden bij een effectie-
ve en efficiente IT-afdeling
ten behoeve van welke bedrijfsactiviteiten worden automatiseringskos-
ten gemaakt. Dit bestedingspatroon kan worden vergeleken met de
gestelde strategische doelstellingen van de onderneming.

Ik.. zal de eiectriciteit eo goetik;pop maken, dat alIeen. eett rijk.. man
zich nog k..aarsen k..anpermitteren.

Thomas 'Edison
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Metingen met be trekking tot personeel
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l. IT personeel/totale personeel

aantal
medewerkers

93949596

Percentage medewerkers

werkzaam in de IT

2. Vaardigheden per functie

Functie: systeemnntwikkeling

branche kennis l

kennis huidige systernen l

communicatief =:J
analytisch

projectmanagement

systeemontwerp

gegevensrnanagernen t

prograrnmeren

im plemen teren

testen I

systeembeheer b
laag

Benodigde versus

bescbikbare vaardigheden

hoag

3. FP per medewerker

jan febr aug

Productiviteit

ron mei jun julapr

• 1994

o 1995

The most difficU{t thing about success is to {(eep on being an success.
OSCJlr 'Wilife
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Hierboven zijn voorbeelden gegeven van indicatoren op verschillende
niveaus.
1. Daarbij wordt gekeken naar de omvang van het aantal IT medewerkers

over de jaren. Dit is een indicator op organisatieniveau.
2. Op basis van functie-omschrijvingen kunnen benodigde capaciteiten

worden bepaald. Deze kunnen vervolgens worden afgezet tegen de
aanwezige capaciteiten. Deze gegevens kunnen als input dienen voor
opleidingsplannen. Dit is een indicator op functie- en individueel niveau.

3. Ook kan worden gekeken hoeveel functiepunten per medewerker per
maand worden ontwikkeld. Dit getal zegt iets over de productiviteit van
systeemontwikkelaars. Deze productiviteit is echter afhankelijk van
meerdere factoren zoals de tijd benodigd voor administratieve taken,
beschikbare tools, kwaliteit van de medewerker, etcetera. Dit is ook een
indicator op functie- en individueel niveau.

Aanwending van IT
Hierbij wordt gekeken in hoeverre men in de organisatie tevreden is over
de toepassing van IT. Een belangrijk instrument hierbij is de systemen-
assessment zoals beschreven in het hoofdstuk technieken. Hieronder wordt
aileen een voorbeeld van mogelijke uitkomsten gegeven.

ITA systemen-assessment resultaten

Belang versus kwaliteit Functionele versus technische kwaliteit
++ investeren gezond

0 ®

80®
negeren service

CD
G)

Functioneel

verbeteren 4 gezond
beheer 4

®
®

vervangen verbeteren

CD gebruik800

Belang

Kwaliteit + Technisch +

Exploitatiekosten Informatiesystemen

0 < 1 miljoen I Personeel

0
2 Verkoop

1-2miljoen 3 Financien

0
4 Salaris

> 2 miljoen 5 Urenregistratie
6Inkoop
7 Productie

'Een. vo[1(krijgt de tefevisieprogramffUl's die he: oerdient.
'W.llJ. 'l(ruit
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Bij systemen met een hoog belang is men bereid meer te investeren in de
kwaliteit van het systeem en omgekeerd. Verder is de kwaliteit van het sys-
teem opgebouwd uit de functionele kwaliteit en de technische kwaliteit. De
ontwikkeling van de systemenportefeuille kan over de jaren worden
gevolgd en gestuurd.

Management van IT
Hierbij wordt gekeken naar de aanwezige planning en control binnen de
IT-afdeling. In welke mate heeft men kwalitatief goede managementcon-
troIs om IT te beheersen. Onder managementcontrols verstaan we proce-
dures, standaards, richtlijnen, plannen, SLA's, handboeken, overlegvor-
men, rapportages en methoden en technieken om IT te beheersen.

IT-management controle

belang kwaliteii farmaliteit toepassing

Technologie opportunity scan •••• .000 0000 .000
I&A-plan ••• 0 ••00 •••• ••••
Standaards en richtIijnen •••• .000 .000 0000
Budgettering en doorbelasting ••• 0 ••00 .000 .000
Service Level Agreements (SLA's) ••• 0 0000 0000 0000
Begrotingstechnieken ••• 0 0000 ••00 0000
Kosten baten instrumentarium •••• .000 •••• .000
Managemen trapportages ••• 0 ••00 0000 ••00
Risico-analyse •••• 0000 ••• 0 .000
Projectselectie methodiek ••• 0 0000 0000 0000
Vooronderzoek •••• .000 ••• 0 .000
Projectmanagement methodiek •••• •••• •••• .000
Kwaliteitshandboek ••• 0 ••00 ••00 .000
Project audits ••• 0 ••00 0000 .000
Project evaluaties •••• 0000 •••• .000
IT-assessment methodiek ••• 0 0000 0000 .000
Databank •••• .000 ••• 0 .000

Het belang geeft aan hoe belangrijk de betreffende management control
wordt gevonden. Vervolgens wordt de kwaliteit ervan bepaald. Daarna
wordt bepaald in welke mate de management control verplicht is (voor-
schrift) en in welke mate het daadwerkelijk wordt gehanteerd. Op basis
hiervan kunnen acties ter verbetering van het management van de IT-afde-
ling worden geidentificeerd.

Het is een. sledue feat, die door tie muizen geprezen tuordt:
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Bedrijfsprestaties
Voor de kritische bedrijfsprocessen kan een Balanced Business Scorecard
worden opgesteld die de huidige performance van dat proces weergeeft.
Vervolgens kan voor substantiele projecten (bouw van nieuwe applica-
ties/functionaliteiten) de verbetering van de performance van het
betreffende proces worden geschat. Deze schatting wordt na de project-
realisatie vergeleken met de gerealiseerde performance verbetering.

Financieel Perspectief
A B

r omzct 120 miljoen 121 miljoen \kosterr 119 rniljoen 118 mitjoen

Klant Perspectief Proces Perspectief
:Ii" ··~li;~ _00 I.~ i "Bill

+
A B

klarurcvreclenheid 7.5 9 door-looptjjd 2 dagen 1 dag

aantal klachten in de rnaand 20 10 uitval 3% 1.5%

-,Innovatie en Leerperspectief J.!$, eX ~ A B

inleertijd VO()f"

het sysleem 3 maanden J maanrt

aarual benodigde
opleidingsdagen 6 dagen 2 dagen

Zo worden opbrengsten niet alleen bepaald in guldens maar ook verande-
ringen in de (toekomstgerichte) niet financiele indicatoren worden mee-
genom en. De indicatoren per proces zijn afgeleid van de kritieke succes-
factoren van de onderneming zodat alignment van het project is afgedekt.
Met behulp van de Balanced Business Scorecard kunnen ook verschillende
investeringsalternatieven met elkaar vergeleken worden. De Balanced
Business Scorecard wordt in het hoofdstuk Technieken verder uitgelegd.
Kaplan (1996) heeft een boek gewijd aan de Balanced Business Scorecard
als strategisch stuurinstrument. De principes uit dit boek zijn ook hanteer-
baar bij het managen van IT-performance.

Je moet niet aan de haas vragen, wat hij van aejach« oindt.
:Harry 'lJoite{U
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6.9 Benchmarking

Het is opmerkelijk dat er, bij het toepassen van IT en het meten van de
effecten daarvan, zo weinig breed geaccepteerde financiele maatstaven
beschikbaar zijn. De beschikbaarheid van eenduidige normen en stan-
daards op dit gebied zou de planning en controle van IT-uitgaven en
inkomsten erg vergemakkelijken, evenals het meten van IT-performances.

Inveel bedrijven worden dan ook gegevens verzameld en geanalyseerd over
IT-bestedingen en de daarmee samenhangende productiviteitsontwikkelin-
gen. Met behulp van dergelijke interne analyses kunnen normen of vuist-
regels worden afgeIeid. Deze worden dikwijls aangevuId aan de hand van
informatie van externe bronnen als Ieveranciers, adviseurs en onderzoeks-
instellingen. Dit alles met het doel het verantwoordelijke management
betere instrumenten te bieden voor performance management op dit
gebied.
Als de bedrijfsprocessen en IT-toepassingen zeer specifiek zijn en elders
niet voorkomen, is het niet mogelijk om zich te vergelijken met andere
bedrijven. Vaak zijn er echter voldoende overeenkomsten om te starten met
benchmarking. het uitwisseIen en anaIyseren van informatie met andere
organisaties met het doeI de reIatieve performance op het gebied van de
toepassing van IT te bepaIen. Benchmarking wordt ook op andere terre i-
nen van de bedrijfsvoering toegepast.

In het Benchmarking Book van Spendolini (1992) wordt een groot aantal
definities van dit begrip gegeven.

Definities van Benchmarking

• Evaluating
• Understanding
• Assessing
• Measuring
• Comparing

• Systematic
• Structured
• Formal
• Analytical
» Organlzed

{

• Continuous
• Ongoing

: ~~.I~~~~~~.I~.

~enchmarking is a Process for

{

• Business practices
• Products
• Services
• Work processes
• Operations
• Functions

...............

the

{

• Best-i n-class
• World-class

as • Represeruj ng
best practices·............... {

• Organizational comparison
• Organizational improvement

f th P f· Meeting or surpassing industry best practice
or e urpose 0 • Developing product/process objectives

• Establishing pr-iorities, targets. goals· .

'Len chaotische verzamding gegevens /(an niet meer in fie war ral<Jn.
!Marianne JiovenieT
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Uit dit schema kan worden afgeleid dat het bij benchmarking gaat om een
gestructureerde externe aanpak om bepaalde aspecten van de bedrijfsvoe-
ring te meten en te vergelijken met die van een op dat gebied vooraan-
staande partij met het doe! de performance op dat gebied te verbeteren.
Belangrijk daarbij is het gebruik van gekwantificeerde normen en doe!stel-
lingen. Deze worden gegenereerd via exacte definiering en meting van de
te vergelijken eenheden.

Ook op het gebied van het meten en verbeteren van de IT-performance
wordt benchmarking steeds meer van belang. Door middel van IT-bench-
marking kan er geleerd worden van bedrijven die excelleren op een bepaald
toepassingsgebied voor IT. Dit vereist meer dan alleen exact meten en ver-
gelijken. Het meest waardevol zijn de analyses die leiden tot de verklaring
van de performance-verschillen en de daarop gebaseerde verbeterings-
voorstellen. Het is van be lang dat er daarbij weinig discussie moge!ijk is
over de aard en de omvang van de verschillen en zo mogelijk ook over de
oorzaken daarvan. In de praktijk komt het helaas nog wei eens voor dat
benchmarks hun waarde verliezen omdat er teveel ruimte voor interpreta-
tie is. Bij de analyses van bedrijfsvergelijkingen gaat het toch vaak om gevoe-
lig liggende zaken, waarbij de betrokken functionarissen de neiging kun-
nen hebben meer te argumenteren om gelijk te krijgen en minder om de
waarheid te ontdekken.

Een gestructureerde aanpak van IT-benchmarking is dan ook geen overbo-
dige luxe. In de onderzoeks- en managementliteratuur zijn verschillende
benaderingen aangedragen. De aanpak zoals ontwikkeld door Van der lee
(1996) sluit aan bij wat wij, gezien onze praktijkervaring, werkbaar en resul-
taatgericht achten.

Van der Zee onderscheidt 9 achtereenvolgende stappen of fasen die hierna
lineair zijn weergegeven. Daarbij kan worden opgemerkt dat het hierbij
meestal niet gaat om een eenmalige kijk, verge!ijk en verbeter-actie, maar om
een doorgaand proces, waarin de fasen telkens opnieuw worden doorlopen.

Het IT-Benchmarking Proces

Determine
Scope

Wie werkJ tdt op, maar wie orqaniseert, vermenigvu£iigt.
'f. van der 'WerJf
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Ter toelichting op deze aanpak, met verwijzing naar Van der Zee, het vol-
gende:

determine scope:
gestart wordt met de afbakening van wat weI en wat niet wordt betrok-
ken in de benchmark. Daarbij is van belang dat deze afbakening niet
zo ruim is dat het moeiIijk wordt voldoende diepgaande onderzoekin-
gen en vergelijkingen te realiseren, omdat er te veel variabelen en
aspecten een rol spelen en moeilijk eenduidige conclusies bereikt kun-
nen worden. Anderzijds moet de afbakening ruim genoeg zijn om het
relevante totaal van bijvoorbeeld een bedrijfsproces te kunnen verge-
lijken en te voorkomen dat er suboptimalisatie op een deelterrein ont-
staat. De afbakening kan plaatsvinden aan de hand van geografische
criteria (per vestiging, per land, per kantoor, en dergelijke) of met als
basis een bedrijfseenheid. Een zuiverder basis, met name voor IT-ben-
chmarking, is een procesgerichte aanpak. Processen vertonen vaak
meer overeenkomsten dan organisatorische structuren en ze zijn daar-
door beter te vergelijken
selectpartners and/oj databases:
na de afbakening van het gebied voor benchmarking worden bench-
mark-partners en andere externe informatiebronnen gezocht. Daarbij
kan gebruik gemaakt worden van diverse kanalen. Bijvoorbeeld: exter-
ne consultants, onderzoeksinstellingen, brancheverenigingen,
beroepsverenigingen en van natuurlijk persoonlijke netwerken.
Daarbij is het van belang te focussen op bedrijven waarmee geen con-
currerende verhouding bestaat en die de bedrijfsactiviteiten, welke
onderwerp van vergeIijking zijn, als core business beschouwen.
Hierdoor worden concurrentiele belemmeringen vermeden en wor-
den de 'best practices' benaderd. Om de performance van een IT-afde-
ling te benchmarken zou dus bij voorkeur de vergeIijking met een of
meer relevante professioneel extern software houses en/ of systeemhui-
zen moeten worden aangegaan.
Het is van belang de informatie uit de bedrijfsvergelijking aan te vullen
met informatie uit publieke en private databases. Op het gebied van IT
zijn er verschillende internationale onderzoekbureau's werkzaam die
zich hierop rich ten en die regelmatig ook zelf het initiatief nemen
voor het bijeenbrengen van benchmark-partijen
select the benchmarking team:
in het benchmarking team moe ten zowel de relevante bedrijfskennis
als IT-kennis op het betreffende gebied in ruimte mate aanwezig zijn.
Daarnaast zijn dikwijls nog aanvullende disciplines nodig: bijvoorbeeld
op financieel, administratief of logistiek gebied. Een multidisciplinair
team voorzien van de relevante know how vergroot de kans dat er met

Llltieme uiaatheden. zijn dooddoeners.
'T.J.7t. tie 'Vries
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voldoende aandacht voor aile relevante aspecten wordt geinventari-
seerd, vergeleken en gecondudeerd.
Daarnaast is de deelname van een manager, die verantwoordelijk is
voor het betreffende activiteitengebied, noodzakelijk. Dit verhoogt het
commitment en de kans op daadwerkelijke realisatie van de verbeter-
voorstellen. In dat kader kan het van be lang zijn het benchmarking
team niet aileen verantwoordelijk te maken voor de bedrijfsvergelij-
king, maar ook voor de daaruit voortvloeiende verbeteringen
identify measures:
het is van be lang om, voordat de informatieverzameling van start gaat,
precies te definieren welke informatie verzameld zal worden en hoe
gemeten zal worden. De informatieverzameling en de maatstaven moe-
ten aansluiten bij de doelstellingen van het benchmarking-proces.
Voor de meetbaarheid en bruikbaarheid is het noodzakelijk exacte
afspraken te maken over definities, indicators en ratio's. Een hulpmid-
del hierbij vormt het B-triple-E framework (Van der Zee, 1996)
collect data:
alvorens de verzameling van benchmark-informatie bij benchmark-
partners van start gaat, dient informatie over de eigen organisatie en
processen gemventariseerd te worden. Op deze wijze wordt binnen het
benchmark-team de kennis van de eigen bedrijfsvoering en verbeter-
mogelijkheden vergroot en worden de maatstaven getoetst op bere-
kenbaarheid. Waar nodig kunnen nog bijstellingen plaatsvinden
analyze data:
na de informatie-verzameling start de fase van analyse en interpretatie
van verschillen tussen de benchmarking-partners. Soms is het nodig
om alsnog aanvullende informatie te verzamelen of hermetingen te
verrichten.
Vit de analyses van betrouwbare informatie kunnen specifieke patro-
nen of trends worden afgeleid. De belangrijkste conc!usies worden
getoetst en gerapporteerd
explain differences:
deze fase is erop gericht conc!usies te trekken uit de benchmarking
data in de zin van 'best practices' en sterkten en zwakten van de bench-
marking-partners. Daarnaast moeten de performance-verschillen tus-
sen de partners worden geidentificeerd en verklaard. Van be lang daar-
bij is te bepalen welke fundamentele oorzaken blijkbaar tot welke per-
formance-verschillen leiden.
Daarbij is een nadere analyse van de verschillende aspecten noodzake-
lijk
define actions:
zodra er duidelijkheid is verkregen over de oorzaken van verschillen in

Jtrgumenten moet je niet tellen; maar wegen.
Cicero
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performance en de effecten daarvan, kunnen er verbeteracties worden
gedefinieerd. Daarbij moet er besloten worden over de doelstellingen,
haalbaarheid, kosten en opbrengsten, doorlooptijd, leiding, etcetera.
Vaak zal daarvoor een plan van aanpak moeten worden opgesteld
manage actions:
vaak is een gestructureerde planmatige aanpak de beste weg om ver-
beteringen te realiseren. De projectmatige aanpak kan hierbij een
goed hulpmiddel zijn.

6.10 Marge-management

Bij het begroten van kosten en opbrengsten wordt de onzekerheid uitge-
drukt in marges. Daardoor worden de opbrengsten- en kostenrisico's
gekwantificeerd.

Enkele vragen waarover duidelijkheid moet worden verkregen zijn:
kunnen marges wel of niet over de fasen van een project worden mee-
genomen
kunnen marges wei of niet worden overgeheveld naar het volgende
budgetjaar
mag de projectmanager onbeperkt schuiven met de marges tussen de
diverse deelprojecten en kostensoorten
moeten marges geheel zichtbaar zijn of is er sprake van onzichtbare
marges? Het nadeeI van het geheel zichtbaar maken van marges is dat
de ruimte in het budget snel opgesoupeerd zal worden (FMA, Avero,
1993).

Nadat duidelijk is afgesproken hoe groot de toegekende marges zijn en hoe
hiermee dient te worden omgegaan, moeten de marges worden gemanaged
door de projectmanager. Een gevolg van goed marge-management is dat de
marges (de speelruimten) niet meteen worden verbruikt.

Marges en budgetten
Als een begroting en de daarbij toegekende marges door de opdrachtgever
worden goedgekeurd c.q. geautoriseerd, is sprake van een budget. De door
de opdrachtgever toegekende marges kunnen binnen het budget worden
opgenomen onder de post onvoorzien.

Budgetten zijn taakstellend maar een opdrachtgever kan toch besluiten tot
bijstelling van budgetten. Daar dient, over de projecten heen, geld beschik-
baar voor te zijn.

Meten is weten; maar zonder interpreter en kpnnen we er niets van leren.
~ w'P. o/ermeer
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Daarom is het raadzaam als er een extra budget (bijvoorbeeld genaamd
'overige') beschikbaar is waaruit bijstellingen van projectbudgetten kunnen
worden gefinancierd. Ook kan dit extra budget gebruikt worden om tus-
sentijdse (goedgekeurde) projectvoorstellen te financieren. Dit budget fun-
geert dan als marge op het totaal van aile budgetten.

Marges kunnen dus op verschillende niveaus optreden. Onderstaand wor-
den de diverse mogelijkheden weergegeven:

projecten - project
project - deelproject
deelproject - hoofdactiviteit
hoofdactiviteit - deelactiviteit.

Naarmate een project vordert in de tijd wordt het projectresultaat duidelij-
ker, de onzekerheid kleiner en worden dus de marges ook kleiner. De vol-
gende figuur illustreert dit.

Marge-management

BudgetBegroten

Opdractugever kent budget en merges toe
en rnaakr atspraken m.b.l. marge managt":lnenl

Financieel management hij automasiseringsprojeaen (J 993)

De goedgekeurde begrotingen van kosten en opbrengsten zijn de normen
voor geldbeheersing en bij elke norm horen marges. Zonder marges is
beheersing onmogelijk en met te brede marges is beheersing onnodig.

Pr06femen die vanzerJ weggaan, kpmen 001( van.zerJ terug.
'Marcy'£. 'lJavis
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Zonder marges is men immers continu aan het bijstellen en met te brede
marges hoeft men nooit bij te stellen. Het aangeven van marges tijdens het
begroten is dus noodzakelijk. Als deze marges worden gehanteerd bij het
toewijzen van budgetten dan zou beheersing onnodig zijn. Immers, als alles
fout zou gaan dan zou men nog binnen het budget blijven. Daarom worden
bij budgettoewijzing kleinere marges toegekend dan bij de begrotingen zijn
aangegeven. De projectmanager stuurt binnen de marges bij en de
opdrachtgever is verantwoordelijk voor bijsturingsacties buiten de marges.

Begrotingen worden opgesteld en marges worden daarbij aangegeven. Als
begrotingen met bijbehorende marges zijn opgesteld, bespreken de pro-
jectmanager en de opdrachtgever hoe groat de risico's zijn dat van het
waarschijnlijke scenario wordt afgeweken en hoe groot die afwijkingen dan
zullen zijn. Vervolgens spreekt de projectmanager expliciet de aan hem toe-
gekende marges af met de opdrachtgever. Deze marges moeten expliciet in
het budget worden opgenomen. Tevens dienen zij af te spreken hoe met de
betreffende marges moet worden omgegaan. In de praktijk zitten marges
vaak impliciet, en onzichtbaar voor de opdrachtgever, in de begroting en
zijn ze niet te managen.

6.11 Verdeling van verantwoordelijkheden

Een voorwaarde voor goede financiele beheersing is oak dat de verant-
woordelijkheden met de bijbehorende bevoegdhedenjuist zijn belegd. Een
belangrijk moment hierbij is de overdracht van de verantwoordelijkheid
van de projectorganisatie naar de staande of permanente organisatie. In
geval van wisseling van projectleiding (tijdens het project) dient de
opdrachtgever goed op de hoogte te zijn van de stand van zaken van het
project en hoe, dat wil zeggen de condities waaronder, de nieuwe project-
leider het opgeleverde tussenresultaat accepteert.

Rendementsbeheersing met als scope de gehele levensduur van een sys-
teem komt veel te weinig voor. In de projectfase wordt het systeem gereali-
seerd waarbij sterk gestuurd wordt op kosten, kwaliteit en tijd. Vervolgens
wordt het systeem in productie genomen in de exploitatiefase. Daarbij
neemt de aandacht voor beheersing sterk af. Dit met alle gevolgen van
dien. Kortom een systeem moet worden gemanaged tijdens de projectfase
(projectmanagement) en de exploitatiefase (exploitatiemanagement). De
verantwoordelijkheden moe ten eenduidig zijn belegd met betrekking tot
de projectfase, de exploitatiefase en de overdracht. Ten aanzien van de ini-
tiele kosten is de projectleider in eerste instantie verantwoordelijk.

J3.Isje de 6eperl(jngen kgnt, {un je daatbinnen on6eperk:! te werl(gaan.
Juks Deeider
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Met be trekking tot onderhouds-, exploitatie-, uitbreidings- en vernieu-
wingskosten moeten goede afspraken worden gemaakt met de systeemma-
nager of exploitatiemanager. De systeemmanager bewaakt onder andere
de hoogte van de exploitatiekosten en doet ook voorstellen om de exploi-
tatiekosten te verlagen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het
realiseren van de opbrengsten. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor
zowel kosten als opbrengsten ligt bij de opdrachtgever.

Wie wat moet doen en wie waarvoor verantwoordelijk is kan goed worden
vastgelegd met behulp van VBDW-matrices. Per activiteit wordt dan aange-
geven wie:

Verantwoordelijk (V) is
Bevoegd (B) is
Deskundig (D) is
het Werk (W) uitvoert

v B

D w

Afspraken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten
worden vastgelegd. Dit gebeurt meestal in contracten:

projectplannen en beslisdocumenten in de projectfase
service level agreements in de exploitatiefase.

Daarbij dient er een zeker evenwicht te zijn tussen verantwoordelijkheden
en bevoegdheden. Ook is het belangrijk dat men het verschil in verant-
woordelijkheid van een exploitatie-manager en een projectmanager onder-
kend. In het algemeen kan men stellen dat de opdrachtgever voor een
nieuw systeem een jaarlijkse budgetverantwoordelijkheid heeft. Project-
verantwoordelijkheid houdt echter in dat men verantwoordelijk is voor het
budget over de volledige periode van het project. Dat kan meerdere jaren
betreffen.

Voor een goede rendementsbeheersing is het ook belangrijk dat duidelijk-
heid bestaat over de positionering en aansturing van de automatiseringsaf-
deling. Is de automatiseringsafdeling:

een costcenter: competatieve kostennormen (benchmarks en budgetten)
een servicecenter: klantgerelateerde bedrijfsindicatoren (gerealiseer-
de klanteisen en klantsatisfactie)
een profitcenter: winst-indicatoren.

'Wi[je een O1lJanisatieecht leren k!.nnen, pro6eer er ian eens verantfering in aan te 6rengen.
'l(urt Lewin
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Automatiseringsafdelingen worden meer en meer als servicecenter aange-
stuurd. De afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden, tussen
de automatiseringsafdeling en de afnemers, worden steeds belangrijker.
Voor elke activiteit van de investerings-/levenscyclus moet de verdeling van
verantwoordelijkheden duidelijk zijn. In het onderstaande schema is een
gebruikelijke verantwoordelijkheidsverdeling weergegeven.

Lijrunanagement

X

Servicecenter

identificeren business opportunities

identificeren JT opportunities

begroten opbrengsten

begroren kosten

prioriteren en selecteren (beslissen)

a1loceren budget

beheersen kosten

beheersen opbrengsten

evalueren rendement

x
x

x
x
x

x
x
X

De controller c.q. financieel manager speelt een belangrijke rol bij het finan-
cieel managen van automatisering (Acohen, 1995). Zijn rol is echter vaak
onduidelijk en onderbelicht. Automatisering krijgt nog dikwijls te weinig
aandacht van de controller. Het is ook de controller die adviseert over de
beschikbare investeringsruimte en spelregels opstelt voor selectie, budget-
tering, marge-management, doorbelasting en kostenbewaking. De control-
ler is ook meestal degene die het top-management adviseert over de inves-
teringsselectie en -prioriteiten. In de onderstaande tabel zijn de belangrijk-
ste verantwoordelijkheden van de controller opgesomd.

Verantwoordelijkheden controller

- afgeven dwingende voorschriften voor budgettering

- aangeven beschikbare investeringsruimte

- opsteUen regels voor projectselectie

- (mede) bepalen omgangsregels marge·management

- bewaken lotale If-kosten

- voorbereiden investeringsbeslissingen c1irectie

- betrokkenheid bij

• prognostiseren en evalueren kosten en opbrengsten

• analyseren financiele trends

• opbouwen database mel historische gegevens

• opzetten doorbelastingsystematiek

- ondersteunen gebruikers met financiele kennis bij investeringsbeslissingen, doorrekenen

van scenario's, etcetera

- uitvoeren rendementevaluaties.

Management lieeft de samenleoinq onbeheersbaargemaaKj.
:Henry 'Mintz6erg
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6.12 Doorbelasten van kosten

IT-kosten maken binnen organisaties vaak een substantieel deel van de kos-
ten uit. Doorbelasting zorgt ervoor dat de kosten van IT worden verant-
woord aan degenen die de kosten veroorzaken. Daarnaast wordt middels
doorbelasting managementinformatie verkregen voor het besturen van de
organisatie.
Doorbelasting is een belangrijk instrument om te komen tot kostenbeheer-
sing. Het opzetten van een adequate doorbelastingssystematiek is dan ook
een nuttige zaak.

Doorbelasten van kosten: Het in rekening brengen van de kosten van geleverde produkten

en/of diensten aan de afnemer/gebruiker

De IT-kosten worden meestal op diverse plaatsen binnen een onderneming
gemaakt. Het toewijzen van kosten of groepen kosten aan een of meerdere
kostendragers wordt ook wei kostenallocatie genoemd.
Kostenallocatie is belangrijk voor beheersing van kosten (en eventueel
opbrengsten). Immers, wil men de kosten beheersen dan zal men in ieder
geval moe ten weten waar en voor wie de kosten worden gemaakt.

Voor initiele kosten (ontwikkeling nieuw systeem, aankoop hardware etce-
tera) is meestal vrij goed aan te geven waar en voor wie de kosten worden
gemaakt en wie hiervoor dus verantwoordelijk kan worden gesteld. Voor
exploitatie is dat veel moeilijker omdat vaak meerdere afdelingen (gebrui-
kers) gebruik maken van een systeem.

Kostenallocatie is het toerekenen van kosten aan een of meerdere kostendragers

Kostenallocatie heeft betrekking op zowel directe als indirecte kosten. In
geval van directe kosten is er een direct verband tussen de gemaakte kosten
en de kostendrager (product of dienst). De kosten kunnen dan direct wor-
den toegewezen aan de kostendrager (bijvoorbeeld: projecten, system en,
overige producten/ diensten).
Bij indirecte kosten is er geen direct verband tussen de gemaakte kosten en
de kostendrager.

'Een. accountant is iemand die eeti auto bestuurt MOT in tie ach.teruitk:i}fJpiegef te !<;jjR!.n.
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Alloceren kosten

I Alloceren kosten I
/ -,

II directe kosten I I indirecte kosten I
I / -,

II toewijzen kostendragers I I toerekenen volgens omslagprincipe I
(verdeelsleutels)

Doorbelasten volgens
profijtbeginsel

2 winstgevend >
2 ~edeeltelijk >ostendekkend

2 ~~~t~~dekkend >
Er zijn twee mogelijkheden om indirecte kosten te alloceren en door te
belasten. De kosten kunnen op basis van een percentage verdeeld worden
over alle afdelingen of andere organisatorische eenheden. Dit wordt over-
head-allocatie of toerekenen volgens het omslagprincipe genoemd. Ten tweede
kunnen we de kosten doorbelasten volgens het profzjtbeginsel.

Bij systeemkosten worden bijvoorbeeld vaak verdeelsleutels gebruikt als:
gebruikte processortijd, aansluittijd van de terminal en aantal verwerkte
inputrecords. Bij deze verdeelsleutels staan de verbruikte meet-eenheden in
relatie tot de hoogte van de kosten. Er is dan sprake van kostendoorbelas-
ting volgens het profljtbeginsel.

In geval van doorbelasten volgens het profijtbeginsel bestaan er drie varian-
ten/soorten van doorbelasten, te weten:

geheel kostendekkend: de feitelijke kosten van het geleverde product
of de geleverde dienst worden geheel doorbelast
gedeeltelijk kostendekkend: de feitelijke kosten van het geleverde pro-
duct of de geleverde dienst worden gedeeltelijk doorbelast
winstgevend: het doorbelaste bedrag (prijs) is hoger dan de feitelijke
kostprijs.

Welke variant gekozen wordt is onder andere afhankelijk van de bestu-
ringsfilosofie van de organisatie en de daarin gekozen positionering en de
relatie van de automatiseringsafdeling met haar afnemers. In de onder-
staande figuur wordt een en ander verduidelijkt.

geM is een gode dienaar, maar een sfech.te meester.
'J{pferlamfs spreeK:!uoortf
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Belatie gedwongen preferred supplier

win kelnering

concurrerende

leverancier.

Costcenter Servicecenter Profitcenter

marktconforme prijzenPrijssreUi,'f5 kostprijs kostprijs plus marges

Doorbelasten is een middel om een bepaald doel te bereiken en geen doel
op zich. Voordat gestart wordt met het opzetten van een doorbelastingssys-
tematiek moet duidelijk zijn welk doel men wil realiseren. Wij onderschei-
den een aantal doelen die met doorbelasten bereikt kunnen worden. Deze
doelen worden hieronder behandeld.

Verhogen van het kostenbewustzijn bij afnemer(s)
Zonder doorbelasting zal de gebruiker van door de automatiseringsafde-
ling geleverde producten en diensten het gevoel hebben dat deze "gratis"
zijn en zich daarnaar gedragen. Dit heeft tot gevolg dat er ongelimiteerd
gebruik wordt gemaakt van deze producten en diensten. Door doorbelas-
ting wordt er een prijs toegekend aan de afgenomen producten en dien-
sten. Dat versterkt het kostenbesef bij gebruikers.

Optimale allocatie van middelen
Door mid del van doorbelasting worden de 'verborgen' kosten van produc-
ten en diensten zichtbaar gemaakt. De gebruiker zal hierdoor betere kos-
teninformatie krijgen voor het maken van keuzes zoals:

afnemen services van rekencentrum/automatiseringsafdeling
make or buy
inhuur van derden (externen).

Doordat er een rekening moet worden betaald voor de afname van automati-
seringsproducten en/of diensten zal de gebruiker meer naar de toegevoegde
waarde van de geleverde producten en diensten kijken. Het onnodig afnemen
van producten en diensten zal afnemen en de efficientie zal toenemen.

Rechtvaardigen van de automatiseringsafdeling
De kosten van de afdeling automatisering worden veroorzaakt door de wen-
sen van de gebruikers. De automatiseringsafdeling maakt kosten ten behoe-
ve van anderen. Het is dan ook logisch dat de kosten van deze dienstverle-
ning door de afnemers worden betaald. Als de gebruikers de doorbelaste
kosten ook willen betalen dan 'rechtvaardigt' dit deels de door de automa-
tiseringsafdeling gemaakte kosten. Vaak is de afdeling automatisering,
waarvan de kosten-batenverhouding niet duidelijk is, het eerste slachtoffer

'Een.zilueren. hamer 6reef(J een ijzeren leur.
'Duits sprftK:Juoora
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bij reorganisatie of bezuinigingen. Doorbelasting geeft de mogelijkheid het
bestaansrecht van automatiseringsafdelingen beter te verdedigen
(Oirschouw, 1993).

Regulering van de vraag
Door verschillende tarieven te hanteren voor verschillende tijdstippen kan
de vraag worden gereguleerd. Bij piekbelasting leidt een hoger tarief rem-
mend op de vraag naar producten en diensten van de automatiseringsaf-
deling. Tijdens daluren kan men een lager tarief hanteren om de vraag te
vergroten op die uren (prijsverschil).

Voorheeld

Gegeven Systeern heeft tussen 11.00-15.00 uur piekbelasting.

Daardoor is de belasting tussen 09.00-11.00 uur en 15.00-17.00 uur gering.

Acti" Er wordt tussen 11.00-15.00 uur een hoger tarief (bijvoorbeeld J 500,- per

aansluiting per uur gehanleerd) en ervoor/ema een lager tarief (bijvoor

beeld J 200,- per aansluiting per uur).

Gevolg: piekbelasting (11.00-15.00 uur) daalt ofverdwijnt!

Beoorderen van communicatie
Doorbelasten kan de communicatie tussen een automatiseringsafdeling, de
afnemers en het topmanagement verbeteren. Bij doorbelasten van kosten
zullen namelijk afspraken gemaakt moe ten worden over de systematiek,
procedures, hoe, etcetera. Tevens moet de hoogte van de kosten die afne-
mers moeten betalen, worden verklaard en moet duidelijk worden gemaakt
wat de gebruikers daar precies voor krijgen in termen van volumes en pres-
taties (snelheid, betrouwbaarheid, etcetera.). De prestaties worden vastge-
legd in service level agreements. De gebruiker wil graag weten waar hij voor
betaald en daarvoor is een dialoog nodig tussen automatisering en gebruikers.

Verkrijgen van kosteninzicht en prestatiemeting
Aan de hand van de door te belasten kosten wordt de prijs/prestatie ver-
houding van de geleverde diensten verduidelijkt. Verder krijgt men vaak
een beter inzicht in de exploitatiekosten van een systeem. De rekeningen
aan gebruikers moeten immers worden onderbouwd. Een beter inzicht in
de systeemkosten leidt ertoe dat men beter kan inschatten wat de gevolgen
van een vervangingsinvestering zijn (wegvallen oude of huidige onder-
houds- en exploitatiekosten). Daarnaast kan men de kosten vergelijken met
elders berekende kosten en aldus bepalen of deze marktconform zijn.

Toen ik:.geft{ hal, noemde iedereen my breeder.
Poofs spreekpJoorrf
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- verkrijgen van kosteninzicht en prestatiemeting.

Doorbelasten

- verhogen van het kostenbewustzijn bij afnemer(s)

- optimale allocatie van middelen

- rechtvaardigen van de automatiseringsafdeling

- reguleri ng van de vraag

- bevorderen van communicatie

Wij bespreken nu een aantal algemene eisen waaraan een doorbelastings-
systeem moet voldoen. Daarna komen de specifiek op de afnemer / gebrui-
ker geriehte eisen aan de orde.

De algemene eisen waaraan een doorbelastingssysteem moet voldoen zijn:
draagulak
er moet bij topmanagement, gebruikers en automatisering draagvlak
zijn voor het doorbelasten van IT-kosten
begrijpelijkheid
voor de gebruiker moet duidelijk zijn wat de kostenbepalende faetoren zijn
en het moet de gebruiker duidelijk zijn hoe hij de kosten kan beinvloeden
stabiliteit
de gekozen methodiek moet een stabiele opzet hebben, dat wil zeggen
dat deze bij gewijzigde omstandigheden waar nodig kan worden aan-
gepast zander dat de methodiek wijziging behoeft
beheersbaarheid
er dient een eausaal verband te zijn tussen het aantal afgenomen pro-
dueten en diensten en de kosten. Als men minder produeten en dien-
sten afneemt dan dalen de kosten
juiste tarieJstelling
er moet een eausaal verband zijn tussen kosten en tarieven. Kostbare
diensten moeten ook tegen een hoog tarief worden doorbelast en
omgekeerd. Anders zal men indien er substitutiemogelijkheden zijn
meer produeten en diensten met een lager tarief gaan afnemen waar-
van de daadwerkelijke kostprijs hoger is. Het doorbelastingssysteem sti-
muleert dan gedrag dat kostenstijging veroorzaakt. Daarnaast is gelijk-
heid nodig: versehillende afnemers dienen eenzelfde bedrag voor
dezelfde diensten in rekening gebraeht te krijgen
kosten-eJfectiviteit
de initiele en operationele kosten dienen in positieve verhouding te
staan tot de opbrengsten van de methodiek.

Een sueeesvol doorbelastingssysteem voldoet aan de volgende gebruikerscriteria:

'Edit gaud ureest de smeitkroes niet.
Chinees spreekzuoord
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participatie en beslissingsbevoegdheid van de gebruiker
de gebruiker weet het beste welke en hoeveel producten en diensten
hij tegen welke prijs wit afnemen en moet daarom ook inspraak heb-
ben bij het vaststellen van het te besteden IT-budget.
Sturing door middel van het budget, indien ontevreden over de huidi-
ge voorzieningen, moet ook mogelijk zijn
beinuloedbaarheid van de vraag
de gebruiker moet de vraag kunnen beinvloeden. Dit is niet aItijd het
geval. De gebruiker dient aIleen de kosten voor de daadwerkelijk afge-
nomen diensten/producten te 'betalen', waarbij een daling van de
vraag moet leiden tot een daling van de kosten. Dat wil zeggen dat het
niet aileen om vaste kosten moet gaan
verantwoordelijkheid voor de gebruikers
de gebruikers moeten voor over-/onderschrijding van hun IT-budget
verantwoordelijk worden gesteld en de consequenties ervan dragen.
Anders is het doorbelasten een vrijblijvende exercitie en zal de beste-
ding van het IT-budget verre van optimaal zijn
functionele in pleats van technische kostendragers
bij doorbelasting moet zoveel gebruik gemaakt worden van voor de
gebruiker begrijpbare kostendragers. Te den ken vaIt bijvoorbeeld aan
kosten per verwerkte polis of per verwerkte betaIing in plaats van kos-
ten per CPU-seconde.

Doorbelasting heeft effecten aan gebruikers- en automatiseringskant. Aan
gebruikerskant wordt door middel van doorbelasting de bedrijfsvoering
effectiever en efficienter omdat onzichtbare kosten zichtbaar worden.
Aan automatiseringskant leidt doorbelasten vaak (in) direct tot:

betere kosten kostenafwegingen bij vervangingsinvesteringen
drang tot verbetering prijs/prestatie-verhouding.

De effecten van doorbelasting zijn afhankelijk van de mate waarin men kan
doorbelasten. Doorbelasten kan ook nadelen hebben, vooraI aIs het niet
goed of te gedetailleerd wordt opgezet. Dan kunnen zich verschijnselen
voordoen als bureaucratie en onnodig hoge inspanningen en kosten.

Doorbelasting in de praktijk
Veel bedrijven zijn geinteresseerd in een antwoord op de vraag hoe de
eigen kosten van centrale automatiseringsfaciliteiten zich verhouden tot
die van vergelijkbare bedrijven. Moret Ernst & Young Management Consultants
verrichtte in de periode 1992-1994 onderzoek naar de tarieven van computer-
centra die gebruik maken van MVS-mainframe systemen (Acohen, 1995).

Op basis van de door de computercentra verstrekte informatie werden de

fje[d opent affe deuren, 6eha[ve die van het paradijs.
1taliaans spTe£k!voOTl[



6 Rendementsbeheersing

volgende algemene conclusies getrokken:
de meeste organisaties hanteren een doorbelastingssystematiek waarbij
technische meeteenheden als CPU-verbruik worden gemeten en via
een tarief worden doorbelast
enkele organisaties zijn bezig met het invoeren van functionele door-
belasting, dat wil zeggen dat om de technische eenheden (bijvoor-
beeld CPU-seconden) worden omgerekend naar voor de afnemer
betekenisvolle functionele eenheden (bijvoorbeeld aantal facturen).
Invoering hiervan blijkt in de praktijk op veel technische en organisa-
torische problemen te stuiten
enkele organisaties maken gebruik van een vast bedrag per aansluiting
of een bepaalde percentuele toerekening van kosten op basis van een
verdeelsleutel
doorbelasting wordt vaak toegepast als prijsinstrument. Zo hanteren
vrijwel alle organisaties een onderscheid voor CPU-seconden voor
'prime time' en 'non-prime time'. Wanneer we kijken naar de hoogte
van de tarieven dan constateren we in de loop van de jaren een gemid-
delde verlaging van de tarieven.
de helft van de geenqueteerde organisaties is tevreden met hun door-
belastingssystematiek. De andere organisaties zijn niet geheel tevreden
met name de rest is ontevreden over de mate van beinvloedbaarheid
van de dienstverlening door de gebruiker, de herkenbaarheid en toe-
rekenbaarheid van kosten (niet iedereen kan zich iets voorstellen bij
CPU-seconden) en de rechtvaardigheid en/ofjuistheid van de toege-
kende kosten.

Doorbelastingsmethoden
Hieronder worden twee (basis)methoden voor doorbelasting beschreven.

Kostensoorten Doorbelasting Kostendragers

direct verband

indirect verband

Kostenplaatsen

direct verbanddirect verband

Wie geen cent fieeft, ziet oueral f(popjes.
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"Iraditumele' doorbelastingsmethode
De indirect kosten worden via een traditionele verdeelsleutel (bijvoorbeeld
directe arbeids- en machine-uren ofproductievolume) toegerekend aan de
kostendragers. Schematisch is dat als voIgt weer te geven. Hierin zijn:

Kostensoorten: de indeling van de kosten naar de aard van de kosten, bij-
voorbeeld personeel, hardware, software, datacommunicatie, diensten
van derden, kantoormaterialen, huisvesting en overige kosten.
Kostenplaatsen: zijn al of niet fictieve organisatie-eenheden, waar pro-
ducten en diensten worden geproduceerd en waar bepaalde kosten
worden gemaakt, bijvoorbeeld de afdelingen productie, huisvesting,
marketing en personeel.
Kostendrager(s): is(zijn) de (tussen)producten/diensten van de organi-
satie ten behoeve waarvan bepaalde kosten worden gemaakt.

Het gebruik van verdeelsleutels voor kostendoorbelasting is niet zo rnakke-
lijk als het op het eerste gezicht lijkt. Het verkrijgen van gegevens over de
verdeelsleutelgrootheden is een probleem op zich. Deze moeten op een of
andere manier meetbaar zijn en worden geregistreerd. Dat is niet altijd
mogelijk. Verder is de juistheid en praktische toepasbaarheid van verdeel-
sleutels van belang. Bijvoorbeeld: de toe te rekenen tijd voor het uitvoeren
van een bepaalde verwerking op een gemeenschappelijk systeem is niet
altijd ge1ijk. De verwerkingstijd is namelijk afhankelijk van de belasting van
het systeem. Als veel gebruikers tegelijk van het systeem gebruik maken dan
zal het systeem meer verwerkingstijd nodig hebben.
Verder is het bepalen van het tarief per meeteenheid moeilijk. Deze tarie-
yen zijn onder andere afhankelijk van de hoogte van de jaarlijkse afschrij-
ving van een systeem. Er zijn echter verschillende manieren om de hoogte
van afschrijvingen te bepalen bijvoorbeeld op basis van vervangingswaarde,
historische uitgaafprijs etcetera.

Activity Based Costing (ABC)
In tegenstelling tot traditionele doorbelastingsmethoden worden de indi-
recte kosten (bijvoorbeeld IT-kosten) bij ABC doorbelast op basis van de
daadwerkelijke kostenveroorzakers (costdrivers). ABC gaat er van uit dat in
het merendeel van de gevallen niet de traditionele factoren (machine-
uren, productievolume, etcetera) bepalend zijn voor de indirecte of over-
headkosten maar veel meer de activiteiten van het voortbrengingsproces.
Indirecte kosten worden naar producten verbijzonderd op basis van het
gebruik van ondersteunende activiteiten, die nodig zijn om het product
voort te brengen. ABC kijkt niet alleen naar het productievolume, maar
ook naar de mate waarin producten van elkaar verschillen. De afname van
ondersteunende diensten wordt gespecificeerd/ gedifferentieerd.

'Bij aegrans van gout! eien.uifs gei(kgn er wijs uit.
Japans spree/(:pJooTif
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Bij de toepassing van ABC doorloopt men de volgende zes stappen:
1. Inventariseren activiteiten

Kostprijzen worden bepaald op basis van de mate waarin activiteiten
bijdragen aan het voortbrengen van een product. (Doel van de inven-
tarisatie van activiteiten is te komen tot het vaststellen van de onder-
liggende kostenbepalende factor).

2. Achterhalen productkosten
Op basis van de kostenverdeelstaat wordt bepaald wat de productkos-
ten zijn (traditioneel).

3. Bepaal directe en indirecte kosten
Totale productkosten minus de directe productkosten zijn de kosten
die gealloceerd moeten worden op basis van ABC.

4. Vaststellen kostenveroorzakers per activiteit
De kostenveroorzaker geeft de relatie tussen een activiteit en de hoog-
te van de indirecte kosten.

5. Berekenen tarieven kostenveroorzakers
Na vaststelling van de kostenveroorzakers worden de volumes van kos-
tenveroorzakers gemeten. Vervolgens kan men het tarief per kosten-
veroorzaker berekenen.

6. Bepalen kostprijs per product
Aan de hand van de mate waarin het product gebruik maakt van de
activiteit en daardoor van de kostenveroorzakers kan de kostprijs per
product vastgesteld worden. Voor indirecte activiteiten waar uiteinde-
lijk toch geen duidelijke relatie blijkt te bestaan met de geleverde pro-
ducten of diensten (bijvoorbeeld vergadertijd van de directie, bewa-
king, etcetera) wordt alsnog een algemeen toerekeningscriterium
gehanteerd, bijvoorbeeld het aantal machine-uren.

Toerekening van indirecte kosten bij ABC

activiteit 1 kosten-
veroorzaker 1

~---+i activiteit 2 f------+i ~g;6~~ker 2

ind irecre
kosten

L----J"-:ac;:;:o:·vi:-;:te:;i';-;50-------+i ~g~gg~ker4

L- +I activiteit 6 f------+i ~g;gg::uker5 I"----~

'De vis 6ijt fret best in een gourfen fwak:
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Stappenplan doorbelasten

Formuleer doe/en, beoogde resultaten en te vermijden nadelen ten aanzien van doorbelasten

- doelen: wat wilje (niet doorbelasten om het doorbelasten)

• wai wi! je registreren

• war wil je rapporteren

- resultaten: kwantitatief en meetbaar (dus toetsbaar)

- kosten-batenafweging: is het de moei te waard?

Creeer draagvlai<

- topmanagement

• moet het willen

• moet beoogde doelen en voordelen duidelijk maken

• moet actief ondersteunen tot en mel implementatie

- betrck leveranciers en afnemers bij het invoeren van een doorbelastingssysteem. Voor

beide partijen geldt:

• geef ze inspraak

• geef ze verantwoordelijkheid

• eis commitment.

Bepaal de systematiek

- bepaal de soort systematiek:

• winstgeverid

• kosrendekkend

• gedeeltelijk

- bepaal mate van bijzondering:

• geheel

• selectief

• niet

- selecteer gehanteerde verdeelsleutels:

(user based transactions)

• verrekeneenheid

• tarief (tarieven eerst grofinazig en later verfijnen).

Implementeren

- doorvoeren doorbelastingssystematiek

- opzetten registratiesysteem!rapportagesystematiek

- (waar nodig) beleid aanpassen om de sysiematiek ie ondersteunen.

Evalueren

- analyseren van de voortgang en bereikte resultaten

- bijstelling!aanpassen systematiek

• bijstellen tarief

• aanpassen mate van verbijzondering

• veranderen soort systernatiek.

'Waar de munten rinl<:.f!fen,zwijgen de fiwsofen.
Servisch sprukfuoorrf
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Een belangrijk voordeel van ABC is dat er inzicht ontstaat in de 'werkelijke'
kostprijs per product en de activiteiten, die voor de producten worden uit-
gevoerd. De relatieve waarde van de activiteiten voor specifieke producten
geeft informatie over de sterke en zwakke kanten en daarmee de gevoelig-
heden van het bedrijf.
Het is vaak moeilijk om tarieven te bepalen. Streef niet direct nauwkeurige
tarieven na. Bepaal tarieven eerst grofmazig. Later kan dan bijstelling en
verfijning van tarieven plaatsvinden. Het opzetten van een doorbelastings-
systeem en het verfijnen ervan kosten veel inspanning en geld. Ook hier
moet steeds een kosten-batenafureging gemaakt worden.

Bij het opzetten van een doorbelastingssystematiek is draagvlak onontbeer-
lijk. De gevolgen van het doorvoeren van het doorbelasten van kosten zijn
groot en niet zelden bedreigend. Commitment van het topmanagement is
dan ook een absolute vereiste. Daarnaast is ook draagvlak binnen de rest
van de organisatie vereist. Wij sluiten deze paragraaf af met een checklist
voor rendementsbeheersing. De checklist bevat een aantal vragen die kun-
nen dienen als handvat bij rendementsbeheersing.

• extemen

Checklist rendementsbebeersing

- welke kosten/opbrengsten vallen weI en welke vallen niet onder de project- en exploita-

tiekosten/opbrengsten (inventariseren en definieren)

- welke kosten/opbrengsten zijn beheersbaar

- welke kosten/opbrengsten zijn onbeheersbaar

- zijn de onbeheersbare kosten/opbrengsten (beter) beheersbaar te maken

• verborgen kosten/opbrengsten inventariseren

• beheersen interne kosten conform exteme kosten

• vaste kosten variabel maken

• indirecte kosten toerekenen

• going concern kosten verlagen door vervangingsinvesteringen

- welke zijn de relevante performance-indicatoren

- hoe hoog zijn de kosten/opbrensten ten opzichte van andere

- door wie zijn de beheersbare kosten het best te managen

• opdrach tleider

• projectleider

• lijnmanager

- welke kosten/opbrengstenposten zijn risicovol

- welke risicoreductie is mogelijk

- wie heeft welke taken. verantwoordelijkheden en bevoegdheden met be trekking tot kos-

ten- en opbrengstenbeheersing?

Wanneer het geU spreekt, zwijgt tie uiaarheid.
'/(Jissiscfi spreekiooord
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7.1 InIeiding

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 worden er jaarlijks vele miljarden guldens
besteed aan automatisering. Desondanks groeit de twijfel over de opbreng-
sten daarvan. Besteed men zijn geld weI goed? Men gaat zich steeds meer
afvragen wat IT-investeringen nu daadwerkelijk opleveren en hoe deze
beter kunnen renderen. Daardoor neemt de belangstelling voor investe-
rings-evaluaties en evaluatieprogramma's toe.

Het doel van het evalueren is het bereiken van leereffecten en waar no dig
het afdwingen van verbetering. Evaluaties maken het beter mogelijk om bij
IT-investeringen betrokken functionarissen aan te spreken op hun verant-
woordelijkheden.
Daardoor verdwijnt de vrijb1ijvendheid die nu vaak in de praktijk te bespeu-
ren is bij het begroten van de kosten en opbrengsten van automatiserings-
projecten.

Er zijn verschillende soorten rendementsevaluaties. Wij bespreken in dit
hoofdstuk drie soorten evaluaties, te weten:

projectevaluatie
rendementsevaluatie
evaluatie van de systeemportfolio.

De eerste twee evaluaties hebben betrekking op een specifiek project. De
derde evaluatie heeft betrekking op de reeds bestaande systemen en geeft
aangrijpingspunten voor vervolginvesteringen.

Evaluaties moeten niet eenmalig maar regelmatig worden uitgevoerd. Het
beste is daarvoor een programma op te starten. De uit evaluaties voort-
vloeiende gegevens moeten vervolgens worden bewaard en opvraagbaar
zijn voor toekomstige projecten.

Nadat de verschillende soorten evaluaties zijn besproken, komt het hoe en
waarom van een databank aan de orde. Vervolgens wordt als afsluiting in dit
hoofdstuk in het kort aangegeven hoe men een evaluatieprogramma moet
opzetten.

In het volgende overzicht is de rendementsevaluatie schematisch weerge-
geven.

J(fnnis maakt: de mens vrijl technoloqie daarenteqen. bindt hem.
Yl.. van der Scfwot
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Rendementsevaluatie
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project-
eualuatie

scope

aanpak en (tussen-)

resultaten van een in

uitvoering zijnd of

kort geleden gerea-

liseerd IT-project

rendements-

eoaluatie

rendernent van een

reeds enige tijd

gerealiseerde IT-

investering

portfolio-

eualuatie

status van de

bestaande systemen

en projecien

7.2 Projectevaluatie

werkwijze

analyseren en constateren van

verschillen tussen begrore en

feitelijke en nog verwachte

projectresultaat, alsrnede tus-

sen de geplande en feitelijke

projectweg

analyseren en constateren van

verschillen tussen begrote en

gerealiseerde rendernent

analyseren en waarderen van

het totaal of de belangrijkste

van de aanwezige systemen en

voorgenomen systemen op

belang, kosien, technische en

functionele kwaliteit

aanpak

analyseren door

deskundigen en

management met

behulp van check-

lists

rendementsanalyse

door controllers en

deskundigen met

behulp van perfor-

mance parameters

IT-assesment door

onafhankelijke

deskundigen

Een projectevaluatie is gericht op het constateren en analyseren van ver-
schillen tussen begrote projectresultaten en gerealiseerde projectresultaten
met het oog op verbeteringen in de toekomst. De nadruk ligt op het belo-
nen, waarderen en daardoor verbeteren. Maar verbetering kan soms ook
worden bewerkstelligd door mensen ter verantwoording te roepen en te
sanctioneren.

Bij een projectevaluatie worden dus zowel de projectweg als het projectre-
sultaat geevalueerd. Dat wil zeggen het bereikte resultaat en de inhoudelij-
ke en beheersmatige activiteiten die tot dit resultaat hebben geleid.

Het financiele aspect van een projectevaluatie (het beheersaspect geld)
richt zich voornamelijk op de initiele kosten. De realisatie van opbrengsten,
exploitatie-, uitbreidings- en vernieuwingskosten vindt immers pas plaats na
oplevering van het projectresultaat.

'Een. computerprogramma is een proau/(j uiaarin ae fouten gratis uiordett meegefevera,
teTWij[ betaald moet uiorden. om deze te Iaten veTWijaeren.

MJanssen
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Wat weI tot de projectevaluatie behoort zijn achtereenvolgens:
evalueren van plannen voor exploitatie, beheer en opbrengstenrealisatie
controleren of uitgangspunten voor exploitatiekosten- en opbreng-
stenschattingen nog steeds correct en realistisch zijn.

De projectevaluatie kan leiden tot bijstellingen van schattingen van toe-
komstige kosten en opbrengsten. De verschillende bijstellingen tijdens het
project maken dee I uit van de projectevaluatie.
Tijdens een projectevaluatie wordt teruggekeken om te komen tot concre-
te verbetervoorstellen voor andere projecten. Hierbij komen de verschil-
len de elementen van projectmatig werken aan de orde.

Projectevaluatie

Resuluuu

- de vraagstelling (probleern, wens, knelpunt, kans)

- duidelijkheid van uitgangspunten en doelstellingen

- albakening van het project (wat weI en wat niet)

- terechtheid toegevoegde resultaatelementen.

Fasering

- passendheid fasering

- compleetheid activiteiten

- hantering fase-overgangen en fase-overlappingen.

Structurering

- definiering en afbakening deelprojectcn

- hanteerbaarheid aantal deelprojecten en relaues iussen deelprojecten

- compleetheid work break down-structuren.

Beheersing

- opgestelde beheersplannen

- hantering van de beheerscyclus

- uitgevoerde risico-analyses en risicobeheersing

- anticipatie 01' de beheersbaarheid tijdens de exploitatiefase

- genomen maatregelen voor verzilvering opbrengsten

- gehanteerde methoden, technieken en hulpmiddelen

- onderbouwing van planningen en begrotingen

- gerealiseerd versus begroot

- hantering van marges en marge-management

- vastlegging en reproduceerbaarheid

- procedures versiebeheer, distriburie en autorisatie van rapportages en beslisdocurnenten

- de projectorganisatie en de afstemming tussen project en permanerue organisatie

- verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

- deskundigheid projectmanager en projectteam

- de sam ens telling van het projectteam.

Zander wrijving geen vooruitgang.
JOM Peter 'X.untz
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Besluitvorming

- besluitvormingsprocedures

- de beslissingsvoorbereiding

- besluitvormingsplanning en -organisatie

- opgestelde beslisdocumeruen

- overdragen leereffecten.

De conclusies van een projectevaluatie zijn van grote waarde. Niet aIleen
voor de betrokken opdrachtgever, de projecunanager en de projecunede-
werkers, maar vaak ook voor anderen die in de toekomst met projecten te
maken krijgen. Daarom is een projectevaluatie altijd de moeite waard. Ook
van niet of minder geslaagde projecten is veel te leren. Het is daarom van
belang de resultaten van projectevaluaties zodanig vast te leggen dat ze kun-
nen dienen:

om het onderhoud, de exploitatie en het rendement van het gereali-
seerde systeem te optimaliseren
ter lering en zo mogelijk vermaak voor de betrokkenen en andere
geinteresseerden
om verbeteracties voor toekomstige projecten te kunnen bepalen
om relevante ervaringsregels en -cijfers te kunnen extrapoleren.

De opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van een goede
projectevaluatie. Na de projectevaluatie kan door de opdrachtgever dechar-
ge aan de projectleider worden verleend en de projectorganisatie worden
ontbonden.

Onze ervaring is dat uit projecten vee! te weinig lering wordt getrokken.
Dezelfde fouten worden keer op keer weer gemaakt. Er treden wel indivi-
duele en tijdelijke leereffecten op bij projectmedewerkers, maar die wor-
den niet tot meer collectieve kennis en ervaring geaggregeerd. Organisaties
leren niet, mensen leren.

Automatiseringsprojecten worden echter steeds weer door andere mede-
werkers uitgevoerd. Daarom is het belangrijk dat niet aIleen de huidige
maar vooral ook de toekomstige projectmedewerkers kunnen leren uit het
verleden. Organisaties hebben zelf geen geheugen. Dat betekent registre-
ren en archiveren.

Hier komen wij later nog op terug.

'Een. hefe60ef rfingen gaan niet zoals men wi~ maar zoals men oreest.
J. 'Do66efaar
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7.3 Rendementsevaluatie

De rendementsevaluatie vindt ruim na de projectfase plaats en is gericht op
het constateren en analyseren van verschillen tussen begrote kosten en
opbrengsten en de tot dan gerealiseerde kosten en opbrengsten.

Rendementsevaluatie is de 'Iaatste' schakel in de beheerscyclus van finan-
ciee! management (begroten-beheersen-evalueren). Op basis van begrote
kosten en opbrengsten wordt besloten projecten al dan niet te ondeme-
men. Als de evaluatie van de kosten en opbrengsten achterwege blijft dan
wordt het begroten een vrijblijvend proces. Voorstanders van een bepaald
project kunnen de besluitvorming beinvloeden door bewust een veel te
gunstige opgave van kosten en opbrengsten te doen, terwijl dit uiteindelijk
niet gecorrigeerd wordt. Zonder evaluatie voelen mensen en/of afdelingen
zich wellicht te weinig gecommitteerd aan afgegeven schattingen en begro-
tingen. Maar wat nog veel erger is, men leert niet van gemaakte fouten.
Kortom rendementsevaluaties leiden tot betere begrotingen, doordat men-
sen en/of afdelingen kunnen worden gecommitteerd, en tot het leren van
fouten uit het verleden. Uit onderzoek van Lederer en Prasad (1992) blijkt
dat het ook vaak helpt een evaluatie door externen te laten uitvoeren. Ook
kan de betrokkenheid van de controller de leereffecten vergroten (Deitz,
1997).
Een rendementsevaluatie kan meerdere keren plaatsvinden mede afhanke-
lijk van de omvang van het project. Het is ieder geval raadzaam om een ren-
dementsevaluatie ongeveer een jaar na de implementatie uit te voeren. De
inleertijd bij het in gebruik nemen van systemen is dan verstreken en een
aanzienlijk deel van de jaarlijkse opbrengsten is dan al gerealiseerd. Tevens
zijn dan de eerste resultaten van de exploitatie, de voomaamste fouten en
onvolkomenheden van het opgeleverde projectresultaat bekend.

Bij een rendementsevaluatie gaat het vooral om de financieel-economische
aspecten: het project als investering.

A1gemene bebeersing

- hantering van de financiele beheerscyclus

- koppeling project- en exploitatiemanagement

- uitgevoerde risico-analyses

- identificatie van risicofactoren

- antidpatie op project- en omgevingsrisico's

- financiele vertaling voor risk-management

- genomen en niet genomen risicoreducerende maatregelen.

Zij die net oerieden. niet bestuderen zu£fen tie vergissingen opnieuw makm;
zij tiie net wd bestuderen oinden. andere manieren om te duaien.

cliarfes Woif
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Rendementsbepaling

- juistheid van de gehanteerde scenario's

- gehanteerde begrotingsmethoden,technieken en hulpmiddelen

- de geselecteerde personen en partijen voor begroten, beoordelen en autoriseren

- de inventarisatie en onderbouwing van kosten en opbrengsten (ook niet financieel)

- vastlegging, reproduceerbaarheid en validiteit van gehanteerde uitgangspunten,

achterliggende redenaties en onderbouwingen (operationalisering)

- de uitgevoerde kosten-batenafweging

- evaluatie genomen projectbeslissing(en).

Rendementsbeheersing

- gehanteerde financiele voortgangsbewakingssystematiek(en)

- begrote versus gerealiseerde kosten

• projectkosten

• exploitatiekosten

- begrote versus gerealiseerde opbrengsten

- gehanteerde marges en marge-management

- effecten begrotingsbijstellingen

- veranrwoordclijkheden voor en beinvloedbaarheid van rendement

- consequenties van gehanteerde doorbelastings- en budgetteringssystematiek voor

rendementsrealisatie

- nag te realiseren kosten en opbrengsten

- genomen en nog te nernen maatregelen om opbrengsten te verzilveren.

247

Het verantwoordelijke management dient een rendementsevaluatie uit te
voeren. Meestal zal dit dezelfde functionaris zijn als de opdrachtgever. Een
belangrijke uitvoerende rol is hierbij weggelegd voor de controller.

Een aantal factoren bemoeilijken het proces van rendementsevaluatie. Bij
een rendementsevaluatie is het projectresultaat reeds ingebed in de
bestaande organisatie en is de projectorganisatie opgeheven. Verder lopen
vaak verschillende projecten tegelijkertijd. Het is daardoor lastig om te
bepalen welk rendement door welke investering is geHfectueerd. Dit effect
wordt nog versterkt doordat investeringen elkaar beinvloeden. Opbreng-
sten van een netwerkapplicatie worden bijvoorbeeld pas gerealiseerd nadat
het nieuwe netwerk is gerealiseerd.
Bovendien bemoeilijkt de steeds sneller veranderende omgeving rende-
mentsevaluaties. Naarmate de periode tussen de oplevering van het pro-
jectresultaat en de rendementsevaluatie groter wordt, is een groter deel van
de opbrengsten gerealiseerd.

Lucfz.tk,astefen fie66en grote ondethoudskpsten.
PJ. [ansens
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Maar tegelijkertijd geldt, dat de opbrengsten moeilijker te achterhalen en
aan het project toerekenbaar zijn. In het verlengde hiervan rijst de vraag
wanneer en hoe vaak rendementsevaluatie dient plaats te vinden. Het ant-
woord op deze vraag is afhankelijk van vele facetten waaronder de com-
plexiteit van het project, de projectomgeving en de spreiding van de
opbrengsten in de jaren.
In het aIgemeen kan gesteld worden dat er een jaar na oplevering van het
project een rendementsevaIuatie dient plaats te vinden. Redelijke voor-
waarden hierbij zijn dat er gestreefd wordt naar een maximale terugver-
dienperiode van 3-5jaar en een realisatie van 60-80% van de begrootte jaar-
lijkse cashflow in het eerste jaar na oplevering van het project. Het tijdstip
van eerste evaluatie kan nauwkeuriger worden bepaald aan de hand van
gegevens uit een opgebouwde databank zoals soort project, projectomge-
ving en cashflow verloop.

7.4 Evaluatie van de systeemportfolio

Naast projectevaluatie en rendementsevaluatie bestaat er ook nog de moge-
lijkheid om het geheel van de gerealiseerde systemen te beoordelen. Men
maakt dan een overzicht, analyse en waardering van het totaaI van de
bestaande systemenportfolio of de kernsystemen daarvan, inclusief de
beleidsvoornemens op dat terrein. Deze aanpak wordt meestaI aangeduid
als IT-assessment. Bij IT-assessment wordt vooral gekeken naar het belang,
de kosten en de functionele- en technische kwaIiteit.

IT-assessment geeft niet alleen een beeld van de gezondheid van de
bestaande systemen, maar ook van het gevoerde investerings- en automati-
seringsbeleid. Op basis van dit inzicht kunnen projectvoorstellen worden
gegenereerd en prioriteiten worden gesteld voor de uitvoering van auto-
matiseringsprojecten.
Tevens kan op basis van meerdere IT-assessments binnen een grote organi-
satie synergie-effecten worden bereikt. Welk organisatie-onderdeel heeft
het beste systeem in zijn soort en hoe komt dat.

Verder kan IT-assessment een dialoog opstarten danwel verbeteren tussen
managers, gebruikers en automatiseerders.
Tijdens de assessment kunnen gezamenlijke werkconferenties worden
gehouden of de resultaten van de IT-assessment kunnen worden terugge-
koppeld in gezamenlijke sessies.

In hoofdstuk 8 Technieken wordt de IT-assessment techniek behandeld.

Jl./S je op de top bent, moet je aoorK;{immen.
Chinees spreekuioord
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7.5 Databank

Om permanente en collectieve leereffecten te bereiken is het - zoals hier-
voor aangegeven - van essentieel be lang dat gegevens van gerealiseerde
automatiseringsprojecten c.q. -investeringen worden opgenomen in een
databank. De hierin opgenomen informatie is erg nuttig bij het begroten
van nieuwe investeringen en bij het daadwerkelijk realiseren van het begro-
te rendement.

Het hanteren van algoritmische begrotingsmodellen is bijvoorbeeld alleen
zinvol als historische gegevens worden opgebouwd en bewaard. De begro-
tingsmodellen moeten namelijk worden gecalibreerd met bedrijfsspecifie-
ke gegevens (zoals aangegeven in het hoofdstuk Rendementsbepaling).
Ook voor het hanteren van de analogie-methode zijn gegevens over pro-
jecten uit het verleden nodig.
Zoals aangegeven in het hoofdstuk Rendementsbeheersing wordt er steeds
meer gewerkt met IT-benchmarking, bijvoorbeeld voor het begroten en
beoordelen van exploitatiekosten. Ook voor het opbouwen van bench-
marks is het vergelijken van gegevens van meerdere projecten noodzake-
lijk.

Maar niet aileen voor het beter begroten, zijn historische projectgegevens
nodig. Ook voor het beter beheersen en beheersbaar maken van projecten
kan men lering trekken uit het verleden. Door middel van een historische
database kunnen trends en wetmatigheden zichtbaar worden gemaakt en is
vergelijking mogelijk:

wat zijn in ons bedrijfblijkbaar meestal kritieke succes- en faalfactoren
welke productiviteit in functiepunten per uur hebben de interne sys-
teemontwikkelaars gerealiseerd tegen welke kosten, hoe was dat bij de
externe
tegen welke problem en is men in vergelijkbare projecten aangelopen
en hoe zijn die toen opgelost
welke mensen hebben ervaring met vergelijkbare projecten in andere
business units.
hoe verhouden de resultaten (financieel en niet financieel) van dit
project zich ten opzichte van de resultaten in vergelijkbare projecten:
• in eigen organisatie-eenheid
• in andere bedrijfsonderdelen
• ten opzichte van andere organisaties.

Het inrichten, up to date houden en bewerken van de databank valt onder
de verantwoordelijkheid van de controller.

Jaren!a11!Je ervari11!J ft.eejt mij gefeerrf da: Kj.fa's faj snel vergeten zijn
afs er een onsje /(ritief( aan toegevoegrf is.

:J{emum 1(uipfwj
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Een dergelijke databank kan alleen worden ontwikkeld in een organisatie
waar er regelmatig automatiseringsprojecten van enige omvang aan de
orde zijn. Waar dat niet het geval is, is men aangewezen op exteme kennis
op dat gebied.

Voorbeelden van gegevens waarmee een databank kan worden opgebouwd
worden hiema schematisch weergegeven.

Databank automatiseringskosten

Gegeoens Of' organisatieniveau

- uitgaven aan IT uitgesplitst naar

• beleid en advies

• ontwikkeling

·onderhoud

• exploitatie

- uitgaven aan IT per soort systeern

- opbrengsten begroot versus gerealiseerd (afWijldng)

- kosten begroot versus gerealiseerd (afwijking)

- uren per funetiepunt per ontwikkelomgeving

- funetiepunten per maand per medewerker

- gemiddelde kosien van pakketaanpassing per extra functie.

Gegeve:n.sper systeem

- totale levenscycluskosten per systeem

- kosten per systeem uitgesplitst naar

• on twikkeling

·onderhoud

• exploi tatie

• beheer

- terugverdientijd

- netto contante waarde

- rendementspereentage

- mean time to failure (gemiddelde tijdsinterval russen storingen)

- mean time to repair (gemiddelde hersteltijd)

- aantal klaehten per onderwerp

- gemiddeld benodigde capaciteit voor klachtenafhandeling per onderwerp

- gemiddeld aantal onderhoudsuren per functiepunt.

'Bij om is he: de regef da: he: a[tija aan de computer [igt.
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- aantal subprocessen en entiteiten.

Gegeoens per project
- begrote en gerealiseerde ontwikkelkosten

- begrote en gerealiseerde opbrengsten

- de geidentificeerde risico's vooraf en achteraf

- versehillenanalyse met beu ekking tot gesehat en gerealiseerd

- per fase de volgende zaken inclusief verschillenanalyse

• doorlooptijd

• kosten

• capaciteit per betrokken partij

• aantai functiepunten

- kosten per kostensoort

bijvoorbeeld projectmanagement, software

- kosten per hoofdactiviteit

bijvoorbeeld maken van een kosten-batenanalyse

- opgetreden knelpunten en aeties ter voorkoming

- namen projeetrnanager en projectteamleden

- aantal bestanden

7.6 Invoering van een programma voor rendementsevaluaties

Het evalueren van rendement is moeilijk en gebeurt in de praktijk nog veel
te weinig, terwijl het toch een belangrijke 'tool of management' kan zijn.
Het structureel gaan werken met rendementsevaluatie vereist dan ook vaak
een planmatige invoering. Bij het invoeren van een programma voor het
evalueren van het rendement van IT-investeringen blijkt aandacht nodig
voor de navolgende punten.

Bewustwording en Acceptatie
Uitgangspunt van een meetprogramma is dat het een tool of manage-
ment is. Het is gericht op het willen leren van het verleden en het kun-
nen uitzetten van gerichte acties om verbeteringen in de toekomst te
kunnen realiseren. Het gaat daarbij vooral om de grote lijnen en niet
zozeer om de details.
Houd altijd het doel van een meetprogramma in de gaten. Doel van
een meetprogramma is om een verbetercyclus voor het financieel
managen van automatisering te realiseren, collectieve leereffecten dus.
Het meetprogramma is derhalve niet prim air gericht op eenmalige
individuele leereffecten of ter verantwoording roepen van mensen.
Deze zaken kunnen echter wel voortvloeien uit een evaluatie.

1. Computers zijn onbetrouuibaat, maar mensefijkg uiezens rwg onbetrouuibaarder.
2. 'De bron van computeifouten ontspnngt op zijn minst 6ij twee mensefijkg fouten,

zoaaronder de fout om de schuld op de computer af te uienielen.
3. JI.{[e computerprogramma's beuatteti fouten tot liet tegenc£eef beuezen. tootdt

en dat is onmogefijr(
'Tom Ijifb
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Er dient een draagvlak voor een meetprogramma bij het topmanage-
ment te zijn. Zij moeten hun commitment uitdragen en het draagvlak
ook vergroten door hun handel en en het voeren van een stimulerend
beleid.
Laat zien wat er met de gegevens gebeurt en wat de voordelen voor de
organisatie zijn. Zorg dat het een en ander gaat leven in de organisatie
(bijvoorbeeld door middel van presentaties, workshops, gaming, belo-
nen).
Tevens wordt het draagvlak in de organisatie vergroot door terugkop-
peling van ervaringen.
Voor het slagen van een meetprogramma is enige mate van medewer-
king vereist bij managers, gebruikers en automatiseerders (bijvoor-
beeld omdat ze moe ten tijdschrijven, etcetera).

Invoering
Meet de bijdrage die IT per project of systeem levert aan de kritieke
succesfactoren van de organisatie. Zoek niet naar een rechtstreeks ver-
band tussen de totale hoogte van de IT-uitgaven en de ondernemings-
winst.
Begin met wat je hebt. Wacht niet op het perfecte meetprogramma.
Dat bestaat niet en komt er ook niet. Bovendien veranderen technie-
ken en maatstaven in de tijd.
Houd de grote lijn in de gaten, en ga uit van het principe dat 20% van
de projecten 80% van de opbrengsten genereren.
Besteed veel aandacht aan eenduidige definiering van zaken en de
selectie van verzamelde gegevens (betekenis, reden van vastlegging,
opbouw van de totale gegevensverzameling, toekomstvastheid, verge-
lijkbaarheid) .
Streef naar consistente toepassingen en hantering van dezelfde uit-
gangspunten zodat de verschillende cijfers van verschillende projecten
vergelijkbaar worden.

Uitvoeren
Het motto is leren door te doen. Het management en de medewerkers
moeten ervaring krijgen met evalueren. Medewerkers dienen opgeleid
te worden in de uitvoering en betekenis van evaluaties. Daarnaast die-
nen de tijdens evaluaties verzamelde gegevens te worden aangepast
aan de veranderende behoefte van de business en naar aanleiding van
opgedane leereffecten.
Bij evalueren kan gebruik gemaakt worden van representatieve steek-
proeven om zodoende maximaal resultaat te bereiken. Gebruikers-
ervaringen in combinatie met (financiele) cijfers dienen als uitgangs-

'Eett wijs mens zoe!(t he: in ziclizefj eett dsoaas zoe!(t net in anderen.
confucius



7 Rendementseoaluatie 253

punt genomen te worden.
Tijdens de uitvoering dient de systematiek (techniek en meeteenhe-
den) regelmatig gereviewd en zo nodig bijgesteld te worden.
Flexibiliteit van het gehele evaluatieprogramma en de systematiek in
het bijzonder is een noodzakelijke voorwaarde.
Probeer de de kwalitatieve kritieke succesfactoren (zoals betere service
etcetera) zoveel mogelijk te kwantificeren.

Het is belangrijk dat men enig geduld heeft bij het opzetten van een meet-
programma. Het doorlopen van aile drie de hierboven beschreven fasen
vergt de nodige tijd. Vooral de doorlooptijd van de eerste fase wordt nog
weI eens onderschat. Omdat het een langdurig traject is moet aan de accep-
tatie en bewustwording de nodige aandacht worden besteed. Men moet in
het begin duideIijk maken dat het een leerproces is waarvan de resultaten
pas op termijn zichtbaar worden. Reken op enkele jaren voordat een meet-
programma vruchten begint af te werpen en de resultaten ook zichtbaar
worden.

Het topmanagement speelt een cruciale rol in het stimuleren en gemoti-
veerd houden van de hele organisatie bij het opzetten van een meetpro-
gramma voor rendementsevaluaties. Zij speelt hierin dezelfde rol als bij het
van de grond trekken van goed financieel management van automatisering
in zijn geheel. Dat is ook niet zo raar. Zij zijn immers ook de probleern-
hebber.

Ter inspiratie van deze doelgroep willen wij hier tenslotte de 'six principles
of high-performance IT' weergeven, die het resultaat waren van een onder-
zoek door Mycrosoft en McKinsey (Dvorak, 1997). Zij onderzochten in het
Amerikaanse bedrijfsleven de oorzaken van de grote verschillen in IT-per-
formance en stelden vast dat verschillende bedrijven er inderdaad in slagen
hun IT onder controle te krijgen en waarde toe te laten voegen aan hun
bedrijfsvoering.

Tenslotte benadrukten Dvorak c.s. dat het bereiken van een hoge IT-per-
formance een systematische aanpak vergt. Daarbij is het niet voldoende
indien enkele principes als uitgangspunt worden geaccepteerd en gecon-
cretiseerd. De zes principes moeten allen worden geaccepteerd en tegelij-
kertijd worden geconcretiseerd. De wijze waarop dat kan worden gedaan,
wordt in het navolgende schema toegelicht.

J{et ongeauUi freejt vfeugefs en v{iegt zijn doel oootbi]. J{et ooomemen pakJ; zijn kpffer en
mist de trein. 'De wifs/(racfit vertre/(J te uoet en kpmt waar zij we.zen wi{
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Checklist for putting principles into action

Make IT a business-driven line activity. not a tecbnology-driven staff function

- Manage IT like otber line business functions - as an integral part of getting work done.

- Explicitly link IT to critical business strategies, important value drivers, and day-to-day

work processes.

- Make line managers responsible and accountable for new applications:

• leading opportunity identification

• deciding which projects to pursue

• leading tbe implementation

• accountable for tbe results

• supported by IT.

- Make IT responsible and accountable for maintaining a cost-effective infrastructure for

the applications.

- Don't treat as a black box - make IT speak business English.

Make IT funding decisions like other business decisions - on the basis of value

- Treat major new IT investments like any otber capital decisions:

• tie investments to real business and productivity improvement targets

• use a rigorous cost-benefit analysis aproach tbat brings discipline and tboroughness to

decisions.

- Don't let cost reduction be tbe only focus of IT projects:

• learn to apply business judgment to less certain, less quantifiable, and more strategic

project decisions

• run small-scale tests of truly high-risk projects.

- Think beyond individual projects to longer-term application and infrastructure goals.

- Evaluate ongoing IT operations spending against stringent cost and service targets.

- Avoid 'boom and bust' IT spending patterns, strive for constant renewal.

Drive simplicity and flexibility tbroughout tbe technology environment

- Set IT architectural standards and closely scrutinize tbe real costs and benefits of

exceptions.

- Reduce overall complexity:

• lower the total number of technologies and platforms deployed

• create a 'modular' application architecture

• employ rniddleware capabilities to increase flexibility and ease of implementation for

applications and infrastructure.

- Select technologies conservatively unless tile payback is enormous:

• factor in commercial aspects like industry standardization and likely future support of

technologies

• require compelling value propositions for leading-edge technologies.

- Configure database structures and applications strategically to deliver proprietary

advantage.

Leiderschap is tie kuns: om mensen. te Iateti doen. tuat ze niet wi[[en
en ze da: feu( faten oinden.

:J{arry 'Iruman
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Demand near-term business results from development efforts

- Adopt a gradual migration approach, not wholesale replacement:

• develop new systems in manageable pieces

• demand early deliverables, usually within 6 months, that test and deliver real business

value.

_ Leverage proven packaged software wherever possible and keep customization to the

absolute minimum.

- Focus CUSlOmdevelopment on the 20% of the functionality that adds 80% of the business

value, and deliver 100% of it quickly.

- Use rapid business prototyping wherever possible.

- Use third parties to impose market discipline on the IT organization and accelerate progress.

_ Relentlessly monitor major development projects against milestones and projected

business impact; correct when necessary.

- Routinely audit completed projects and reassess development practices.

Drive constant year-to-year operational productivity improvements

- Run IT operations like a factory, with perfonnance standards and concrete improvement

goals for cost management, quality of service, and response times.

- Reconfigure IT operations to achieve the tightest cost model possible:

• centralize key functions such as help desk, data center operations, and network management

• standardize desktop configurations and limit modifications

• consolidate IT purchases

• rigorously test operational efficiency and ouisource inefficient internal operations.

_ Institute stringent benchmarking to set aggressive operational targets [or cost and

service levels.

Build a business-smart IT organization and an IT-smart business organization

- Get tile right people into the game:

• CEO is involved and sets direction

• CIO is a business manager first, and a peer of senior managers

• ensure business leadership and literacy

• build business skills in IT organization.

- Buildjoint business and IT decision-making maturity:

• force examination of 'strategic' opportunities

• require multiple viewpoints and robust debate on tough decisions.

- Ensure performance-oriented IT organization:

• simple organization structure

• few 'staff' positions

• build strong skills

• use performance incentives.

Bron: Dvorak; 1997
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Deze bedrijven uit verschillende bedrijfstakken blijken zich niet te onder-
scheiden door de kennis van IT, maar door de manier waarop ze hun IT
managen. IT is dus veel meer een bestuurlijke dan een technologische uit-
daging.
Dvorak e.s. onderscheiden 4 stadia van ontwikkeling waarin bedrijven zich,
qua IT-performance, kunnen bevinden.

Range of IT-performance

ILeading

IAvOiding the abyss I IMoving ahead I

I

Frozen inl IFalling intol [Climbing out ICompetitive

the past I the abyss I [of the abyss 1/:======------1
I..:====-_,L..-----'---l _Spending under

controllIn the abyss- History of low

or erratic IT - Distributed computing

environment robustspending

- Mainframe- - IT spending growing

rapidly

- Operations and

main tenance dominate

and simple

- Applications portfolio

up to date

- Effective new

based applica-

tion portfolio

- Long develop-

ment times budget

- Little flexibility - Complexity of distri-

buted computing

environment is

development

exploding

- Ineffective new

development

Bron: Dvorak, 1997

- Spending focused

on achieving

competitive

advantage

- Highly robust and

flexible infrastructure

- Several proprietary

applications support

industry-leading

processes

- Organization skilled

at employing

technology to

support business

value

De bedrijven die een leidende positie ten aanzien van IT-performance heb-
ben verworven blijken de volgende zes principes toe te passen:

make IT a business-driven line activity, not a technology-driven staff
function
make IT funding decisions - like other business decisions - on the basis
of value
drive simplicity and flexibility throughout the technology environment
demand near-term business results from development efforts
drive constant year-to-year operational productivity improvements
build a business-smart IT-organization and an IT-smart business orga-
nization.

:Met eeti wapen en een faeft. !(pmje veeroerder dan met eett facIi alleen.
.'iIfCapone
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In het navolgende schema wordt uiteengezet wat met deze principes weI en
niet wordt bedoeld.

High-performance IT principles in practice

Principle

Make IT a business-

driven line activity,

not a technology-

driven staff function

means this .

Line managers on the hook for

selecting, implementing, and realizing

benefits of new applications

IT is the line manager for providing

cost-effective infrastructure to enable

the application

Make IT funding Require thorough business cases and

decisions - like other review them

business decisions -

on the basis of value Develop business judgement about

IT decisions

Focus on value creation

Drive simplicity and Establish standards centrally - and

flexibility throughout enforce them

the technology

environment Select technologies conservatively

Use packaged software where possible

Demand near-term Use business-driven 80/20s for custom

business results from development

development efforts

Drive constant year-

to-year operational

productivity

improvements

Monitor projects relentlessly against

milestones

Create measures for all phases of your

operations

Set aggressive improvement targets

every year

........ not this

IT running the new application

efforts with low-level business

involvement

Infrastructure decisions diffused

out into the new application

decisions

Allow pet projects and box-checking

project justifications

Treat IT as black box

Concentrate on IT cost reduction

Allow each user to choose the

'best' technology

Try anything once

Heavily customize packaged software

Try to do everything in custom

developrnen t

Accept significant overruns

Accept limited industry

benchmarks

Settle for 'good enough'

Jiet {even is meer dan steeds sneller wiffen.
9vfaliatma (jaruffti
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organization Business-minded CIO as peer of senior

management

Technology-minded 00 not involved

in business decision making

Build a business-smart Build CEO knowledge by requiring

IT-organization and involvement

an IT-smart business

Allow delegation of IT to staff

IT-literate business people and

business-literate IT people

Allow business people not to be

involved in IT and IT people not

be involved in business

Bron: Dvorak, 1997

'Wat is fzet nut van rennen als je niet op degoec£e weg bent.
'.Duits spreekuioord



Deel III Financieel management van
automatisering: de technieken

8. Technieken .voor het financieel managen van
automatisermg

8.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden verschillende methoden, technieken en hulpmid-
delen behandeld die relevant zijn voor het financieel managen van auto-
matiseringsprojecten.
Dit deel van het boek dient als naslagwerk. Het is erop gericht om de
manager te helpen snel de essen ties van bepaalde methoden, technieken
en hulpmiddelen te doorgronden e.g. hun kennis snel weer op te frissen.
Bij iedere methode, techniek en ieder hulpmiddel zijn in het kort de essen-
ties, de voordelen en beperkingen weergegeven. Soms is ter verduidelijking
een voorbeeld opgenomen en bij de meeste methoden, technieken en
hulpmiddelen zijn literatuurverwijzingen opgenomen voor degene die zich
meer in de details wil verdiepen.

We rich ten ons hier vooral op financieel georienteerde methoden, tech-
nieken en hulpmiddelen. In het beginstadium van een project worden ech-
ter veelal prioriteiten gesteld op basis van meerdere criteria dan alleen
financiele criteria. Dit soort analyses worden multicriteria-analyses
genoemd. In dit hoofdstuk worden naast puur financiele methoden en tech-
nieken dan ook meer algemene methoden en technieken behandeld die
vooral worden gehanteerd bij het prioriteren en selecteren van projecten.

De opbouw van dit hoofdstuk is als voigt. Allereerst komen in paragraaf 8.2
algemene methoden en technieken aan de orde. In paragraaf 8.3 komen
rendementstechnieken aan bod. Daaronder verstaan we aile financiele
technieken waarmee kosten en opbrengsten worden afgewogen.
Vervolgens worden in de paragrafen 8.4 en 8.5 respectievelijk de begro-
tingstechnieken voor opbrengsten en kosten behandeld. In paragraaf 8.6
worden evaluatiemethoden en -technieken beschreven.Tenslotte worden in
paragraaf 8.7 quasi-rnethoden behandeld. Dit zijn methoden die zeer
bekend zijn en in de praktijk vaak voorkomen maar die we niet beschouwen
als een rationele e.g aan te bevelen methode.

'Waar geen verschil van miming heerst, !(angem vooruitgang in waarfieia zijn .
.9L Van den. 'BruCe
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8.2 Algemene methoden en technieken

8.2.1 Strategische beslissingsanalyse (SBA)
Doel
SBA is een algemene methode om op systematische en formele manier
informatie te genereren en te analyseren die van belang is voor het nemen
van strategische beslissingen. Met behulp van SBA kan worden bepaald hoe
groot de kansen zijn dat bepaalde consequenties zich voordoen als gevolg
van strategische beslissingen.

Toepasbaarheid
SBA is een zeer algemene methode die een handig hulpmiddel kan zijn bij
ieder soort projectselectie (ook bi] niet automatiseringsprojecten). SBA is
een methode waarbij een kwantitatief criterium gehanteerd wordt. Het
gehanteerde criterium kan hierbij zowel financieel als niet financieel (bij-
voorbeeld doorlooptijd) zijn.

Werkwijze
SBA bestaat uit de volgende vier stappen:
1. ontwikkelen van een beslissingsbasis
2. analyseren
3. evalueren van kansen
4. beoordelen.
Hieronder zullen de stappen worden toegelicht.

Stap 1: ontwikkelen van een beslissingsbasis
Allereerst moe ten mogelijke alternatieven worden geinventariseerd.
Vervolgens moet er een criterium worden bepaald op basis waarvan keuzes
gemaakt gaan worden. Bij SBA kan slechts een criterium tegelijk gehan-
teerd worden en het gekozen criterium moet kwantificeerbaar zijn (bij-
voorbeeld: netto contante waarde). Als het criterium is bepaald dan moet
worden geinventariseerd welke factoren van invloed kunnen zijn op de
netto contante waarde van de verschillende investeringsalternatieven.
Vervolgens moet de mate van invloed die de betreffende factoren hebben
op het gekozen criterium en de onderlinge samenhang tussen de verschil-
lende invloedsfactoren worden bepaald. Op basis hiervan kan een zoge-
naamd invloedsdiagram worden opgesteld dat aangeeft welke factoren wat
beinvloeden.

Stap 2: A nalyseren
Tijdens deze stap wordt de in de vorige stap ontwikkelde kwalitatieve beslis-
singsbasis gekwantificeerd. Allereerst worden de kritische onzekerheden

'Wee aegenen die nooit ongefij{ hebben; zij fte66en nooit gefijR,
Prince de Ligne
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bepaald. Dat zijn de invloedsfactoren waarvan de mate van invloed relatief
onzeker is. Deze factoren worden van een bandbreedte voorzien.
Vervolgens worden gevoeligheid-analyses uitgevoerd om te bepalen welke
factoren de meeste onzekerheid veroorzaken met be trekking tot het vol-
doen aan het gekozen criterium. Als voorbeeld nemen wij weer de netto
contante waarde. Welke factoren beinvloeden de netto contante waarde
van een bepaald project het meest? Als men inzicht heeft in deze gegevens
dan kan men de aandacht rich ten op de meest beinvloedende factoren.
Het heeft weinig zin veel aandacht te geven aan factoren die het rendement
van het project nauwelijks beinvloeden.

Stap 3: eualuereti van kansen
Tijdens deze stap wordt met behulp van het interviewen van de verschil-
lende betrokkenen getracht de kansverdeling van de meest beJangrijke
invloedsfactoren te bepalen. Per factor wordt getracht de kans te bepalen
dat de betreffende factor in de toekomst een bepaalde waarde aanneemt.
Vervolgens kunnen beslissingsbomen worden opgesteld en risicobelonings-
profieJen worden bepaald (hoe groot is de kans op een bepaalde netto con-
tante waarde).

Stap 4: beoordelen
Vervolgens wordt gekeken of de ontwikkelde beslissingsbasis goed genoeg
is om een keuze te maken. Als dat het geval is dan wordt een alternatief
geselecteerd. Indien de ontwikkelde beslissingsbasis niet afdoende blijkt te
zijn dan worden de bovenstaande stappen opnieuw doorlopen (iteratie).

De globaJe werking van SBA

kennis en ervaring van
experts

expliciteren met behulp van interviews

veronderstellingen en aannames zichtbaar maken

keuze van altematief of itera tie (herhalen van de eerdere stappen)

Wie niet lUlaenKJ, fweft nooit zijn mening te uetanderen.
'Dirk lluisman
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Voorbeeld
Hier beschrijven we in het kort de uitwerking van een investeringsalterna-
tief. Het betreft een bestelsysteem voor drogisterijen waarbij terminals in de
drogisterijen worden geplaatst. Het sne! plaatsen van een groot aantal ter-
minals bij verschillende zaken kan leiden tot een blijvend concurrentie-
voordeel.

Het beslissingscriterium is in dit voorbeeld de netto contante waarde van
het automatiseringsproject. Factoren die van grote invloed zijn op de netto
contante waarde van het project zijn:

marktaandeel (schaalvoordelen bij ontwikkeling van het systeem)
verkorten van levertijden (verhogen toegevoegde waarde voor drogiste-
rijen)
verkorten doorlooptijd van het project (concurrentievoorsprong)
lagere exploitatiekosten (periodieke kosten voor drogisterijen)
lagere projectkosten (investeringskosten voor de belissers).

Tornado chart

netto contante waarde (in mJn)

·10 0 10 20 30 40

Factor:

verlagen van kostenoverschrijdingen

kostenoverschrijdingen (x flOO.OOO,-)

1 0

01 15 I

361 28 1

5 10 1 14

201 310

26

rnarktaandeel 2 16

verkorting van levertijden

doorlooptijd van het project 24

'base case'

Bij de 'base case' zijn alle kritische onzekerheidsfactoren op hun gemid-
delde verwachte waarde gezet. De 'base case' geeft de netto contante waar-
de van het meest waarschijnlijke scenario aan. Van de tornado chart kun je
in een oogopslag aflezen op welke factoren de aandacht het beste kan wor-
den gericht.

Aan het eind van de analyse is de verwachte netto contante waarde bekend.
Tevens is dan bekend hoeveel deze netto contante waarde maximaal posi-
tief of negatief kan worden door de verschillende factoren.

Zefjs een scfwtting met tie naiie vinger is 6eter dan. helemaal.geen scfwtting.
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De aandacht kan het beste worden gericht op factoren die van grote
invloed zijn op de netto contante waarde zoals het vergroten van markt-
aandeel door bijvoorbeeld het marketen van de nieuwe mogelijkheden van
het nieuwe systeem en het verkorten van de doorlooptijd van het project.
Dit kan ten koste gaan van het in de hand houden van de projectkosten.

Voordelen
relatief eenvoudige methode
in vroeg stadium toepasbaar
brengt structuur in het besluitvormingsproces
focused op belangrijke factoren.

Beperkingen en aandachtspunten
algemene methode die niet IT-specifiek is
de te definieren beslissingsbasis is cruciaal
de methode moet in combinatie met andere methoden worden gebruikt.

Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij naar het boek 'Projecten
leiden' van Groote, Slikker e.a., 1995.

8.2.2 IT-scan V _ ~ r
Doel 0 0
Doel van de IT-scan is het in een zo vroeg mogelijk stadium bepalen welke
IT-trends relevant zijn voor een organisatie en of het de moeite waard is om
erin te investeren.

Toepasbaarheid
Deze methode is bruikbaar bij het maken van afwegingen met betrekking
tot het stellen van prioriteiten en op hoofdlijnen alloceren van gelden.

Werkwijze
Om te kunnen bepalen of een ontwikkeling een reele en relevante trend is
heeft de manager van een organisatie een aantal criteria nodig. KPMG
heeft een meetlat ontwikkeld op basis waarvan trends kunnen worden inge-
schat.
Trends kunnen daarbij worden gescoord op basis van de volgende vier cri-
teria:

rumours: bewegingen rond de trend in de pers en marktonderzoeken
research: mate waarin door grote organisaties, overheid, universiteiten,
etcetera in de verdere research en ontwikkeling van de trend wordt
geinvesteerd

'Een. Kieine onnauwk!urigfzeirf bespaart OTIS een zee van verRlaringen.
Cfwrres 'Etfwain 5I.yres
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resource: zijn er bekende en betrouwbare leveranciers die de trend ook
daadwerkelijk in de markt neerzetten en zijn er gerenommeerde oplei-
dingsinstituten die opleidingen, cursussen, etcetera verzorgen over de
betreffende ontwikkeling
ready: is er sprake van 'proven technology' en bestaan er concrete toe-
passingen in de praktijk. Speelt de trend in op een specifieke organisa-
tiebehoefte.

Op basis van deze vier R-criteria worden IT-trends gescored en vervolgens
om de aantrekkelijkheid te bepalen gepositioneerd in de Boston
Consulting matrix.

De R-criteria van de IT-scan

Research

De vier R-criteria beinvloeden elkaar continuo Relevante trends scoren in
een heel vroeg stadium alleen op Rumours en Research. Vervolgens wordt
in een later stadium de totaalscore hoger doordat de Rumours en Research
worden geconcretiseerd door producten en leveranciers (Resource). Dan
bereikt de trend langzaam de status van 'Ready for Business'.

Voorbeeld
In de volgende tabel en figuur is een voorbeeld gegeven van de resultaten
van een uitgevoerde IT-scan, waarbij L = laag, M = midden en H is hoog ..

Sommige managers zijn ao[ op ruitenunsser-manaqement: eerst fie.t ene idee,
dan Weer net andere, enzouoort.

:HaTffing en 'Warton
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Trend Rumours Research Resource Ready Score

Electronisch berichtenverkeer M M-H H H Cash Cow

Groupware M-H H M-H M Question mark

Workflowmanagement M-H H H H-M Star

DlS/imaging M H H H Cash Cow

Multimedia H H H M Star

Client/Server H H H H Star

Gedistri bueerde databases M H M L-M Question mark

Middleware M H M-H M-H Star

Dam-warehouse H H M M Question mark

Open systems M H M M Cash Cow

Internet H H H H Cash Cow

Case/4 GL's M M-H H H Cash Cow

Objectorientaue H M-H M-H M-H Star

De Boston Consulting matrix

Groeipotentie 'question marks' 'stars'

laag

haog Groupware

Multi-media * *.*
Object-orientaue

Data Warehouses

Gedistribueerde databases Workflowmanagement

Cliem Server

Middleware

'dogs'

Internet

DIS/imaging

Electronisch
berichtenverkeer

Open systems ~

Casel/4GL 'cash cows'

laag hoog

Rendement

In de figuur worden vier kwadranten onderscheiden:
question mark: er is sprake van research en rumours, maar er zijn nog
geen hyperactiviteiten in de markt van leveranciers en afnemers. Het
succes van de ontwikkeling is nog onzeker
star: er is sprake van research, rumours en leveranciers zijn actief bezig
met de trend. Het succes van de trend is redelijk zeker

'Jar every complex problem. there's a simple answer, and it's wrong.
:H.L. 'Jv£e11.cfqm
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cash cow: de IT-trend heeft zich bewezen en wordt optimaal benut. De
research en rumours nemen in verhouding af, de markt is rijp en leve-
ranciers en afnemers zijn zeer actief
dog: de IT-trend is over zijn hoogtepunt heen of nooit succesvol geworden.

Voordelen
in een vroeg stadium kunnen voor het bedrijf relevante trends worden
geidentificeerd op basis van objectieve criteria. Geruchten en succes-
stories kunnen zo worden ontzenuwd
op hoofdlijnen kan worden besloten in welke ontwikkelingen en tech-
nologie het aantrekkelijk is te investeren
te vroeg of te laat investeren kan zo worden voorkomen
de methode is gestructureerd, inzichtelijk en eenvoudig toe te passen.

Beperkingen en aandachtspunten
voordat wordt geinvesteerd in een relevante trend is eerst een uitvoeri-
ger onderzoek noodzakelijk naar de kosten en baten van de investering
harde kwantitatieve criteria zijn niet altijd voor handen
de IT-scan moet regelmatig worden uitgevoerd en introducties van rele-
vante trends moeten gefaseerd in de tijd plaatsvinden (groeipad).

De bovenstaande IT-scan is ontwikkeld door KPMG en staat samen met een
korte uitwerking van relevante IT-trends uitvoeriger beschreven in het boek
Trends in Informatietechnologie van Noordam en Van der Vlist, 1995.

8.2.3 Score-modellen in het algemeen
Doel
Met behulp van een score-model worden potentiele investeringen gescoord
op een aantal criteria op basis waarvan prioriteiten kunnen worden gesteld.
Door het toepassen van score-rnodellen komt men niet tot een beslissing.
IScore-modellen zijn slechts een hulpmiddel bij beslissingsvoorbereiding en
, prioriteitsstelling.

Toepasbaarheid
De projectselectiemethodiek wordt bij projectselectie gehanteerd om meer-
dere investeringsalternatieven met elkaar te vergelijken en te prioriteren.

Werkwijze
Bij het toepassen van score-modellen doorloopt men de volgende stappen:

relevante beoordelingscriteria bepalen
(type) score-schaal vaststellen (ordinaal, verhoudingsschaal, etcetera)

5ln optimist is aguy, wfw hasn't had mucfi experience.
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per investeringsalternatief toekennen van scores en bepalen totaalscore
opstellen prioriteitenlijst.

Voorbeeld
De beslisser heeft een beperkt bevattingsverrnogen. Daarom moeten een
beperkt aantal beoordelingscriteria worden gehanteerd. Bepaal eerst alle
belangrijke karakteristieken die men in de beoordeling wil meenemen en
structureer deze hierarchisch met bij voorkeur 5 tot 7 karakteristieken per
niveau. Beschouw karakteristieken op lager niveau als input variabele om de
beoordelingscriteria op hoger niveau te bepalen. Bijvoorbeeld:

- conversie assistentie

Mogelijke checklist beoordelingscriteria

1. Rmdement:

- initiele kosten

- exploitatiekosten

- uitbreidings- en vernieuwingskosten

- efficiency

- effectiviteit

- innovativiteit

- flexibiliteit.

2. Prestatiegegeuens:

- compilatietijd

- verwerkingstijd

- betrouwbaarheid

- beveiliging

- grafische kwaliteit van de output

- etcetera.

3. Hardware karakieristieken:

- geheugen omvang

- ruimte beslag

- comptabiliteit

- uitbreidingsmogelijkheden

- etcetera.

4. Software ondersteuning:

- beschikbare applicatieprogrammatuur

- beschikbare utility programmatuur

- etcetera.

'JI/..auwl<:!urigneilfisgeen waarneia.
Hemi Matisse
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5. Ovenge:

- ontwikkeltijd

- reputatie van leverancier

- beschikbare koopopties

Voordelen
geeft houvast en is toepasbaar in een vroeg stadium
eenvoudig en daarom makkelijk implementeerbaar
concretiseert en structureert prioriteitsstelling op basis van relevante criteria
meerdere criteria kunnen naast elkaar worden gehanteerd
zowel kwalitatieve als kwantitatieve criteria worden meegewogen.

Beperkingen en aandachtspunten
scores zijn subjectief en hebben voor iedereen een verschillende betekenis
de samenhang tussen verschillende criteria blijft meestal buiten
beschouwing
men is vaak gewend in geld te rekenen. Mede daardoor zijn scores vaak
slecht verdedigbaar bij hoger management
de score van een project kan niet dienen als uitgangspunt voor beheer-
sing van het project
toetsing en evaluatie van gemaakte keuzes is moeilijk en daardoor is
manipulatie van totaalscores vaak makkelijk.

8.2.4 Information Economics (Parker, Trainor en Benson) r
Doel
Information Economics is een geavanceerd score-model waarmee men kan
komen tot een prioriteitsstelling van projecten en men vervolgens het beste
alternatief kan kiezen. Het is een hulpmiddel bij beslissingsvoorbereiding
en prioriteitsstelling.

Toepasbaarheid
Information Economics wordt bij projectselectie gehanteerd om meerdere
investeringsalternatieven te vergelijken en te prioriteren.

Werkwijze
Parker, Trainor en Benson (Information Economics) gaan bij het beoorde-
len van IT-investeringen uit van een breder begrip dan opbrengsten als kos-
tenbesparingen en omzetverhoging. Zij gaan uit van het begrip waarde
(value). Hierbij wordt gekeken naar het effect dat informatietechnologie
heeft op de prestatie van de onderneming.

yraaf de bron uootal uootdat je dotst fie6t.
Chinees spredJwortf
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'Value is based on advantage achieved over the competition) reflected in current and

future business performance. That which will add to the advantage over the competitors of

a firm is the value in which management should be willing to invest.' (citaat Parker, Trainor

en Benson, 1988)

De return on investment (ROI) is slechts een van de beoordelingscriteria.
Parker, Trainor en Benson breiden hierbij de traditionele kosten-batenana-
lyse uit met vier technieken om een 'verbeterde' ROI te krijgen, te weten:

waarde koppeling: het beoordelen van IT-kosten door middel van het
creeren van toegevoegde voordelen aan andere afdelingen door ripple
en knock on effects
waarde versnelling: het beoordelen van toegevoegde waarde in de vorm
van veriaagde doorlooptijd van de operationele activiteiten
waarde herstructurering: als gevolg van het gebruik van IT kunnen de
werkzaamheden van mensen worden geherstructureerd
innovatie waardering: waarde van het behalen en behouden van een con-
currentieel voordeel tegenover het berekenen van de kosten en het risi-
co van het pioneren met IT.

Projectjustificatie vindt plaats in lOweI het business domain als in het tech-
nologie domain op basis van een multicriteria-analyse waarbij de volgende
criteria worden onderscheiden:

bedrijfseconomische criteria (business domain)
• rendement: een traditionele kosten-batenanalyse waarbij de ROI van

het IT-project wordt berekend
• overeenstemming met strategie: de mate waarin het IT-project bijdraagt

aan het realiseren van strategische doelstellingen van de onderneming
• concurrentie uoordeel: de mate waarin het IT-project concurrentievoor-

deel kan genereren
• managementinformatie: de mate waarin het IT-project bijdraagt aan

het genereren van de door het management gewenste informatie
• concurrentie-reactie: het risico dat de onderneming loopt door het IT-

project niet te ondernemen
• organisatorischrisico: de mate waarin de onderneming in staat is om

de met het IT-project gepaard gaande veranderingen door te voeren

technologische criteria (technologie domain)
• aansluiting IT-strategie: de mate van inpasbaarheid van het IT-project

in de bestaande informatieplannen en systeemarchitecturen
• eenduidige definiiiring van eisen: de mate waarin de eisen en/of speci-

ficaties eenduidig en voUedig zijn

'Wie van rosen houdt, venfraagt 001( lie doomen.
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• technalogisch risico: de mate waarin gebruik wordt gemaakt van nieu-
we of niet geteste technologie

• infrastructureel risica: de mate waarin van buiten het project techni-
sche ondersteuning nodig is om het project te volbrengen.

Potentiele projecten worden beoordeeld door verschillende partijen op
basis van bedrijfseconomische en technologische criteria. Tot de verschil-
lende partijen behoren meestal gebruikers, automatiseerders, financieel
managers en algemeen managers.
Na het individueel beoordelen van het project worden de individueel toe-
gekende scores per criteria besproken. Door middel van deze bespreking
tracht men te komen tot een consensus over de toegekende scores en zo te
kornen tot een gezamenlijke prioriteitsstelling.

Projectjustificatie bij Information Economics

Business domain Technology domain

+ Value

- IS charges for
services
utilized;

- Business domain
cost

~ Business feasibility
and justification
for the project

Cost of services

Revenues from +
IS charges;

Investment in +
IT infrastructure

Technical viability
and economic
feasibility for
the project

Voordelen
is toepasbaar in een vroeg stadium
meerdere criteria kunnen naast elkaar worden gehanteerd
zowel kwalitatieve als kwantitatieve criteria worden meegewogen
helpt bij het besluitvormingsproces en het bereiken van consensus
is een goed en uitgebreid score-model dat duidelijk maakt welke facto-
ren met be trekking tot het project voor het management belangrijk zijn
en hoe deze factoren door de verschillende partijen worden ingeschat.

'Waarvan een fevensverze~ring ook;verze~rt, niet van {even.
':Menzal dus oerder moeten .zoe~n.

'E.J. 'lIa(f(er
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Beperkingen en aandachtspunten
scores zijn subjectief en hebben voor iedereen een verschillende bete-
kenis
men is vaak gewend in geld te rekenen. Mede daardoor zijn scores vaak
slecht verdedigbaar bij hoger management

G in de praktijk blijkt het vaak moeilijk te ~ijn om he~gewicht van en de
score op een beoordelingscriterium toe te kennen. Parker, Trainor en
B~~n bli.hun model bijv~rbeeIdgebrui van scores tu~ de
~Hoe ho er de score des te aantrekkeu er IS et project. Om een
5 te scoren op ROI moeten de jaarlij e opbrengsten meer dan 9 keer
de gemiddelde investering bedragen. Dat is erg hoog. Maar als het pro-
ject zichzelf in een jaar twee keer terugverdient, wat toch ook niet slecht
is, dan krijgt dat project een score 1. Gezien de score lOU het project
dan niet aantrekkelijk zijn
netto contante waarde is volgens ons een betere maatstaf voor rende-
ment dan ROI
de score van een project kan niet dienen als uitgangspunt voor beheer-
sing van het project
toetsing en evaluatie van gemaakte keuzes zijn moeilijk en daardoor is
het toekennen van scores vrijblijvend en manipulatie van de totaalsco-
res makkelijk.

Wij hebben in de praktijk gezien dat het model van Parker, Trainor en
Benson net na de implementatie goed functioneerde maar na enkele jaren
scoorden vrijwel aile projecten de maximale score. Dit kwam doordat
iedereen zijn eigen projecten gerealiseerd wilde hebben en wist hoe zij het
model moesten manipuleren. Voor verdere literatuur over deze techniek
verwijzen wij naar Information Economics van Parker, Trainor & Benson,
1988. Verder hebben Van Oirschouw, Spaanderman en De Vries hierop
voortgeborduurd in hun boek Informatie Economie uit 1993.

8.2.5 De optietheorie-benadering
Doel
Het rechtvaardigen van investeringen waarbij de door de investering gebo-
den opties worden meegenomen.

Toepasbaarheid
Deze methode is bruikbaar bij investeringen waarbij de baten (of een aan-
zienlijk deel daarvan) bestaan uit de door de investering geboden moge-
lijkheden (opties). Dit is vooral het geval bij investeringen die gerich t zijn
op flexibiliteit en infrastructurele investeringen.

We h.e66en allen. rfeze[jrfe hemet, maar een verschiffenrfe horizon;
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Werkwijze
Dos Santos heeft de principes uit de optietheorie geintroduceerd bij de
rechtvaardiging van infrastructurele investeringen. De optietheorie-bena-
dering houdt rekening met de toekomstige mogelijkheid tot vervolginves-
teringen en helpt bij het structureren van complexe beslissingsvraagstukken.

Door het ondernemen van een infrastructurele investering ontstaat als het
ware een calloptie op een toekomstige investering en de mogelijkheid om
een bepaalde vervolginvestering te doen. Het is moeilijk de waarde van de
opties die ontstaan door een infrastructurele investering te kwantificeren
en mee te nemen in een kosten-batenanalyse. Het waarderen van opties
met een kosteneffect (kostenverlaging) is relatief veel gemakkelijker dan
het waarderen van opties met een opbrengsteneffect (flexibiliteit e.q. een
extra faciliteit). Bij elke optie moet dan de vraag worden gesteld: Hoeveel
is de toekomstige flexibiliteit of faciliteit mij waard?

Werking van een calloptie op hoofdlijnen

Op 1=0 geldl:

- prijs aandeel X is f 100,-

- prijs van een ealloptie op aandeel X is f 10,-

- de eaJloptie geeft reeht op her kopen van 1 aandeel X regen de prijs van f 90,-

(uitoefenprijs) gedurende I jaar (de looptijd van de opties).

Scenario A op I = J

- prijs aandeel X is f 210,-

- de calIoptie heeft een uitoefenprijs van

f 90,- en dus een waarde van f 110,-

- bij uitoefening van het reeht op koop is

de winstf 100,- (waarde -j- kosten)

Scenario B 0/' I = 1
- prijs aandeel X is f 90,-

- de calloptie heeft een uitoefenprijs van

f 90,- en dus een waarde van f 0,-
- het verlies is] 10,- (waarde -j- kosten)

Deze benadering werkt als voigt. Door een infrastructurele investering
wordt als het ware een calloptie gecreeerd op een toekomstige investering;
dat wil zeggen de mogelijkheid wordt gecreeerd om een vervolginvestering
te doen. Het moeilijke van infrastructurele investeringen is om dit soort
toekomstige opties te kwantificeren en de waarde ervan mee te nemen in
een kosten-batenanalyse.

De volgende stappen moeten in principe worden doorlopen bij het recht-
vaardigen van een infrastructurele investering met behulp van de optie-
theorie:

:Meerwaanfe: touenaoord voor a«es wat nieuui is.
:JUm{i7I!J en 'Wafton
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de opties die ontstaan bij het doen van een investering worden geiden-
tificeerd
per optie moe ten de omstandigheden van uitoefening van een optie
worden bepaald. De verwachte kosten, opbrengsten, spreiding van kos-
ten en opbrengsten in de tijd en de tijdsperiode waarbinnen de optie
moet worden uitgeoefend, moeten worden bepaaJd
de opties moeten worden gewaardeerd. Dos Santos stelt voor om de
opties te waarderen op basis van het optiemodel van Magrabe. Hierbij
worden de opties die voortvloeien uit een infrastructurele investering
vergeleken met een calloptie op een aandeel. Met een calloptie wordt
hier bedoeld het recht op het kopen van een aandeel tegen een vooraf
gestelde prijs binnen een vooraf afgesproken periode. Magrabe han-
teert hierbij de volgende formule:

waarbij geldt:
BJ actuele waarde van de verwachte inkomsten van het tweede

generatie-project
e1 actuele waarde van de verwachte ontwikkelingskosten van het

tweede generatie-project
N(.)= de cumulatieve standaardwaarschijnlijkheidsverdeling

In (B1/e1) + SD2 t/2

SD'" t

In natuurlijk logarithme

SD2 = actuele spreiding in de verhouding B1/e]> die als voigt wordt
berekend:
SD2 = SD2 bJ + SD2 cJ - 2SD bl SDcl Pbc

hierin:
SD2 b1 = variantie van de ontwikkelingskosten van het tweede

generatie-project
SD2 cl = varian tie van de inkomsten van het tweede generatie-

project
Pbc = correlatie tussen de ontwikkelingskosten en de inkom-

sten van het tweede generatie-project.

'lJ1e more our K.!wwfeJge increases, the more our ignoratue unfolds.
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Voorbeeld
Bij het investeren in een netwerk ontstaan de opties (mogelijkheden) om
additionele investeringen te doen in toepassingen die gebruik maken van
dat netwerk, bijvoorbeeld E-mail. De opbrengsten worden dan gegenereerd
door het gebruik van E-mail en niet door gebruik van het netwerk zelf.

Voordelen
de optietheorie-benadering reikt een methodiek aan hoe kan worden
omgegaan met investeringen waarvan de baten vooral door vervolg-
investeringen worden gegenereerd.

Beperkingen en aandachtspunten
de essen ties van de optietheorie zijn zeer bruikbaar en toepasbaar. De
methode van Dos Santos wordt nogal complex als een investering
meerdere opties biedt
optiemanagement is noodzakelijk: het uitoefenen van de geboden
opties moet worden gemanaged en iemand moet daarvoor verantwoor-
delijk worden gesteld
kwantitatieve methode met ingewikkelde formules die de doorsnee
manager afschrikken
arbeidsintensieve methodiek waarvan de toepassing aileen rendeert bij
grote investeringen
praktijkervaring met de methodiek ontbreekt nog.

Voor uitgebreidere literatuur verwijzen wij naar Dos Santos, Justifying
Investments in New Information Technologies, Journal of Management
Information Systems, Vol. 7, No 4, 1991. In dit artikel wordt de optietheo-
rie-benadering toegelicht en wordt ook verder ingegaan op de kwantitatie-
ve kant van de methode.
Verder hebben Van Eekeren en Heinen, Informatie, jaargang 34, Thema-
nummer van november 1992, in een artikel het rechtvaardigen van investe-
ringen in netwerken besproken mede aan de hand van de optietheorie. De
kwantitatieve aspecten en de daadwerkelijke berekeningen aan de hand
van formules hebben zij echter achterwege gelaten.

8.2.6 Project Selectie Methode (PSM) V f1
Doel 0 o
Met behulp van de projectselectiemethodiek worden potentiele investerin-
gen gescoord op een aantal criteria op basis waarvan prioriteiten kunnen
worden gesteld. De PSM is een hulpmiddel bij beslissingsvoorbereiding om
te komen tot een prioriteitsstelling.

Het: {an geen f<:.JiJaaclaf en toe acliterom te f(jjk!ni
niet te fang natuur[ij{ want clan struik![je.

Wim '}(pI(
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Toepasbaarheid
PSM wordt bij projectselectie gehanteerd om meerdere investeringsalter-
natieven binnen een business unit of een line of business met elkaar te vergelij-
ken en te prioriteren.

Werkwijze
PSM is een relatief objectieve methode die betere beoordeling, vergelijking
en selectie van potentiele projecten mogelijk maakt. PSM verschaft het
management informatie om beslissingen op te kunnen baseren. Deze infor-
matie kan tevens de communicatie over projecten en onderlinge vergelij-
king van projecten bevorderen. De grote kracht van PSM zit in het expliciet
maken van de zaken.

De PSM documentatie bestaat uit een voorblad en daarachter vier score-
bladen met de relevante criteria. Het voorblad geeft een beknopt overzicht
van de resultaten van PSM. Dit overzicht maakt een snelle vergelijking van
verschillende projecten mogelijk. Het voorblad heeft de volgende indeling:
1. gegevens project
2. relaties naar andere projecten
3. strategisch belang
4. score
5. kwantitatieve gegevens.

1. Gegevens project
Bij de gegevens van het project moet het soort project worden aangegeven.
Hierbij dient een keuze gemaakt te worden uit verschillende type investe-
ringen (investeringen voor innovatie, uitbreiding, efficiency of vervan-
ging). Meerdere keuzes zijn hierbij ook mogelijk.
Verder dient bij de gegevens van het project de aanleiding van het project
te worden aangegeven. PSM is voor de diverse BU's geschreven. Het is ech-
ter mogelijk dat het project uitgevoerd moet worden als gevolg van externe
factoren. Er is dan geen sprake van afWeging of keuzevrijheid.

Deze externe factoren zijn bijvoorbeeld:
nieuwe wet- en regelgeving
prevalerend concernbelang (bijvoorbeeld hoger echelon; die het stra-
tegisch belang van verschillende projecten probeert in te passen in de
BU-strategie.

2. Relaties naar andere projecten
Hierbij wordt nagegaan of het project andere projecten helpt te slagen of
dat het project afhankelijk is van andere projecten.

Vision is the art of seeing tliings invisi6fe.
JotUltfr.an Swift
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Projectselectie

1. Gegevens project

Naam project:

Soort project:

Oorsprong project:

Doel project:

Projectresultaat:

Belangrijkste activiteiten:

o uitbreiding

o wetgeving

o vervanging

2. Relaties naar andere projecten

Helpt dit project andere projecten (beter) te laten slagen: 0 nee

Heeft rut project afhankelijkheden naar andere projecten: 0 nee

o ja, narnelijk _

o ja, narnelijk _

3. Strategisch belang

Welke bijdrage levert dit project aan de Blf-doelsrellingen: _

KwaJificatie strategisch belang: o zeer groot 0 groot 0 gemiddeld 0 klein 0 zeer klein

4. Score

De score wordt uitgedrukt in een. percentage van de maximaai te behalen score per onderdeel. De score per onderdeel

wordt overgenomen van de bijgtrooegde vragenlijsten

a. cornmerciele aantrekkelijkheid

b. product-aarurekkelijkheid

c. technisehe haalbaarheid

d. organisatorische haalbaarheid

gemiddeld

........ %

............. %

......... %

..... %

..... %

5. Kwantitatieve gegevens

a. internal rate of return

b. terugverdientijd in jaren

c. neuo coruarue waarde

d. iotale projectinvestering

•••• H •••• %

J .
J .

e. projectinvestering binnen budget Dja o nee

(Verwaehte) capaciteitsbehoefte project:

a. mandagen intern

b. mandagen extern

JI. danqer forseen is fiafj auaided.
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3. Strategisch belang
Hier wordt de vraag gesteld in welke mate de doelstelling van het project
overeenkomt met de doelstelling(en) die de desbetreffende BU zich gesteld
heeft. Een project kan immers goed scoren en toch niet passen binnen het
strategisch plan van de BU. Als een project van belang is voor het hele con-
cern kan de term BU-strategie worden vervangen door concem-strategie.

4. Score
Hier worden de scores weergegeven van de hoofdcriteria (ook wei primai-
re criteria genoemd). Tevens wordt een totaalscore berekend. De scores
van de primaire criteria zijn bepaald op basis van de scores van secundaire
criteria. De checklist met te scoren criteria omvat de volgende punten:

Commerciele attractiviteit
toekomstig marktsegment
toekomstige winstrnarge
huidig marktaandeel
benodigde comrnerciele inspanningen.

Product-aantrekkelijkheid
behoefte in de markt
concurrentie-kracht
beschikbare product know how.

Technische haalbaarheid
bruikbaarheid van aanwezige (applicatie) software
bruikbaarheid in de bestaande ontwikkelomgevingen
verwerkingsmogelijkheid in de bestaande hardware omgeving
onzekerheid over systeemspecificaties
beschikbare technische know how
mate van gebruik van nieuwe technologie
benodigde extra inspanningen voor exploitatie.

Organisatorische haalbaarheid
aantal projectrnedewerkers
projectervaring van projectmedewerkers
aantal bij het project betrokken disciplines
geplande doorlooptijd
extra capaciteitsbeslag van gebruikers
productiviteitstoename van gebruikers
deskundigheid van het primaire proces
aantal betrokken disciplines na oplevering.

It's a{ways wise to wok. ahead, Gut ciifficu{t to wak.jurtfier than you can see.
'Winston Cfiurcliif[
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5. Kwantitatieve gegevens
internal rate of return
terugverdientijd in jaren
netto contante waarde
totale projectinvestering
budget
capaci tei tsbe hoefte.

Voordelen
is toepasbaar in een vroeg stadium
meerdere criteria kunnen naast elkaar worden gehanteerd
zowel kwalitatieve als kwantitatieve criteria worden meegewogen
helpt bij het besluitvormingsproces en het bereiken van consensus
is een goed en uitgebreid score-model dat duidelijk maakt welke facto-
ren met be trekking tot het project voor het management belangrijk zijn
en hoe deze factoren door de verschillende partijen worden ingeschat.

Beperkingen en aandachtspunten
scores zijn subjectief en hebben voor iedereen een verschillende bete-
kenis
men is vaak gewend in geld te rekenen. Mede daardoor zijn scores vaak
slecht verdedigbaar bij hoger management
in de praktijk blijkt het vaak rnoeilijk te zijn om de gewichten te bepa-
len die aan de verschillende beoordelingscriteria moeten worden toe-
gekend
de score van een project kan niet dienen als uitgangspunt voor beheer-
sing van het project; toetsing en evaluatie van gemaakte keuzes zijn
moeilijk en daardoor is het toekennen van scores vrijblijvend en mani-
pulatie van de totaalscores makkelijk.

PSM is ontwikkeld in opdracht van Avero Verzekeringen (1993).

8.2.7 Methode van Bedell
Doel
Deze methode is gericht op het selecteren van voor (verdere) ontwikkeling
in aanmerking komende systemen op basis van de mate waarin zij in staat
zijn bedrijfsprocessen te ondersteunen.

Toepasbaarheid
De methode wordt gehanteerd bij het stellen van prioriteiten tussen ver-
schillende te ontwikkelen informatiesystemen zonder dat het noodzakelijk
is kosten en baten te kwantificeren.

'l?..egerenis uootuitzien.
£jirarain
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Werkwijze
Er wordt gekeken naar de mate waarin een informatiesysteem activiteiten
ondersteunt die voor de onderneming van strategisch belang zijn. De vol-
gende vragen worden aan de hand van deze methode achtereenvolgens
beantwoord:

moeten wij gezien de huidige positie van bet bedrijf in informatiesyste-
men investeren of in andere bedrijfsmiddelen
voor het ondersteunen van welke bedrijfsactiviteiten moet in informa-
tiesystemen worden geinvesteerd
in welke soort informatiesystemen moet worden ge'investeerd
welk investeringsalternatief moet worden gekozen.

De investeringsstrategie wordt bepaald door de verhouding tussen de effecti-
viteit en het belang van informatiesystemen. Bedell maakt onder andere
gebruik van de volgende investeringsmatrix.

Investeringsmatrix

laag hoog

Belang
van informatie-

systemen

hoog agressief selectief

investeren investeren

stabiliseren desinvesterenlaag

Effectiviteit van bet
huidige informatiesysteem

De effectiviteit van informatiesystemen wordt bepaald door te kijken naar:
de functionele adequaatheid: volgens Bedell is een systeem functioneel
adequaat indien het de juiste hoeveelheid informatie tijdig verschaft,
zodat de activiteit tijdig wordt ondersteund
de technische adequaatheid: volgens Bedell is een systeem technisch ade-
quaat indien het bedrijfszeker, onderhoudbaar en uitbreidbaar is
de kosteneffectiviteit: volgens Bedell is een systeem kosteneffectief indien
het efficient is in gebruik, dat wil zeggen dat er geen alternatief is dat
dezelfde diensten levert tegen lagere kosten.

f/l(ege:ren is uooruitzien'. zeggen ze. Indetdaad: net slechtste uoorzien,
fzet beste 6efoven en schipperett tussen. die Wee.

(ji{f;ert Cesbron.
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Het belang wordt bepaald door de mate waarin het systeem acnviteiten
ondersteunt die van strategisch belang zijn voor de organisatie. Hierbij
wordt gekeken naar het belang op activiteitenniveau, bedrijfsprocesniveau
en organisatieniveau.
Allereerst moet op organisatieniveau worden geanalyseerd of er in infor-
matiesystemen moet worden geinvesteerd of in andere bedrijfsmiddelen.
Als het zinvol blijkt te zijn om in informatiesystemen te investeren dan
wordt op bedrijfsprocesniveau gekeken welke bedrijfsprocessen het beste
kunnen worden ondersteund door informatiesystemen. Als bepaald is
welke bedrijfsprocessen men wil gaan ondersteunen met behulp van infor-
matiesystemen dan wordt een analyse gedaan op activiteitenniveau. Op dit
niveau wordt onderzocht welke activiteiten met welke informatiesystemen
men wil gaan ondersteunen.
Vervolgens moe ten er prioriteiten worden gesteld. Beschikbare budgetten
zijn altijd beperkt en niet alle investeringsalternatieven kunnen worden uit-
gevoerd. Er moet worden gekeken naar de kosten en de opbrengsten. Als
alleen naar de effectiviteit lOU worden gekeken dan lOU dat leiden tot het
selecteren van systemen met een hoge effectiviteit ongeacht de opbreng-
sten. Dit kan worden voorkomen door te kijken naar de effectiviteit per
geinvesteerde gulden. De potentiele waarde van het project moet dan wor-
den gedeeld door de investeringskosten.

Bij de methode van Bedell wordt voor het inschatten van de diverse indices
gebruik gemaakt van de kennis van gebruikers, automatiseringsdeskundi-
gen en het management. Het management is degene die uiteindelijk het
strategisch belang moet kunnen aangeven.

Voordelen
prioriteiten kunnen worden gesteld zonder dat kosten en opbrengsten
zijn gekwantificeerd in geld
toepasbaar in een vroeg stadium.

Beperkingen en aandachtspunten
de methode is ingewikkeld en moeilijk implementeerbaar
projectrisico's worden niet in ogenschouw genomen
kostenkant van investeringen is wat onderbelicht
investeringen worden niet beoordeeld op hun risico-rendement ver-
houding.

Voor verdere behandeling van deze techniek verwijzen wij naar het boek
van Bedell, 1985 genaamd 'The computer solution: strategies for succes in
the information age' (Dow Jones - Irwin, Homewood, illinois).

'i/oorspellen. is zeer moeiliik; uianneer fret op tie toekpmst 6etrel(Kjng heejt.
J.Orwe{[
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Voor een beschrijving van een praktijktoepassing verwijzen we naar een
artikel van Delahaije en Van Reeken, 1992 'Waarom investeren in welke
informatiesystemen'. Tevens wordt de methode van Bedell vergeleken met
het IE-model van Parker, Trainor en Benson.

8.2.8 IT-assessment (systemen)
Doel
Het doel van IT-assessment (systemen) en het beoordelen van geautomati-
seerde informatiesystemen is inzicht in de volgende elementen:

kosten
kwaliteit
belang.

Op basis van dit inzicht is het mogelijk projectvoorstellen te genereren ter
verbetering van bijvoorbeeld de kwaliteit van strategisch belangrijke infor-
matiesystemen of verlaging van de exploitatielasten van een informatiesys-
teem. Tevens kunnen op basis van dit inzicht prioriteiten worden gesteld.

Toepasbaarheid
IT-assessment (systemen) wordt gehanteerd om de bestaande informatie-
systemen te beoordelen en op basis daarvan prioriteiten te kunnen bepalen.
Een IT-assessment kan op ieder tijdstip worden uitgevoerd.

Werkwijze
De volgende stappen moe ten worden uitgevoerd:

afbakenen van het onderzoeksgebied
verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens
analyseren kosten, kwaliteit en belang.

De gegevens kunnen verzameld worden door gebruik te maken van vragen-
lijsten, het houden van interviews of het beleggen van werkconferenties.
De volgende groepen in de organisatie kunnen daarbij betrokken worden:
gebruikers en directe chefs (kwaliteit van het gebruik), systeembeheer
(kwaliteit van het beheer), administrateurs en exploitatiemanagement
(kosten) en algemeen management (belang).

AJbakenen van het onderzoeksgebied
In deze stap wordt het te onderzoeken gebied afgebakend, waarbij bepaald
wordt:

welke informatiesystemen in beschouwing genomen moe ten worden
(bijvoorbeeld mainframe-/ mini- / pc-toepassingen)

Jiet is met 6eUfe voeten op aegronrf, dat men een uetheuen. standpunt f(an innemen.
'1(aref Boullar:
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welke kostensoorten meegenomen moeten worden
welke mate van detail bij het bepalen van kwaliteit aangehouden moet
worden
welke functionarissen uit de organisatie betrokken moeten/kunnen
worden.

Verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens
In deze stap worden alle bestaande geautomatiseerde informatiesystemen
geinventariseerd (binnen de afbakening). Van elk systeem worden de vol-
gende aspecten beschreven:

algemene informatie
kosten
kwaliteit
belang. _

Deze vier aspecten worden uitgewerkt in een vragenlijst. Hierna voIgt per
aspect een korte beschrijving van de belangrijkste elementen uit de vra-
genlijst.

Algemene informatie: per informatiesysteem wordt een aantal algemene
elementen beschreven. Het gaat hierbij onder andere om inzicht in
welke bedrijfsprocessen door het systeem ondersteund worden en
welke gegevensgroepen daarbij van be lang zijn.
Kosten: de kosten van bestaande informatiesystemen zijn exploitatiekos-
ten, deze zijn onderverdeeld in verwerkingskosten en onderhoudskos-
ten.
Het is belangrijk een vaste toerekeningswijze van kosten te hanteren,
zodat bij een jaarlijkse inventarisatie de uitkomsten over de jaren heen
vergelijkbaar blijven.
Per inventarisatie is het zinvol om meerdere jaren te beschouwen.
Tevens kan per informatiesysteem de oorspronkelijke investering
(indien bekend) afgezet worden tegen de huidige exploitatiekosten.
Kwaliteit: bij het beoordelen van de kwaliteit van een informatiesysteem
worden twee dimensies onderscheiden. De eerste dimensie is de kwali-
teit van het gebruik (functionele kwaliteit), de tweede dimensie is de
kwaliteit van het beheer (technische kwaliteit). Beide dimensies wor-
den onderverdeeld in min of meer meetbare kwaliteitseigenschappen.

Afhankelijk van het beschouwingsniveau kan gekozen worden voor een
zeer gedetailleerde analyse van de kwaliteit (scoren op circa 30 eigen-
schappen) of voor een globale werkwijze (scoren op 2 eigenschappen).
Elke kwaliteitseigenschap wordt gescoord op een vijfpuntsschaal.

'lJen/(fieeftfen fie66en de toereid eelden ueranderd, leuzen. zeer uaak;
Hans X!aifsheimer
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De kwaliteitsnormen zijn de verwachtingen van de ondervraagden zelf
(de gebruiker e.g. beheerder). De scores kunnen vermenigvuldigd wor-
den met een wegingsfactor om het verschil in belang van kwaliteitscri-
teria tot uiting te brengen. Uiteindelijk resulteert deze stap in een
totaalscore (per systeem) voor de kwaliteit van het gebruik en een
totaalscore voor de kwaliteit van het beheer.
Belang: inzicht in het (relatieve) belang van de informatiesystemen is
noodzakelijk om de schaarse middelen zo optimaal mogelijk in te kun-
nen zetten.

A nalyseren kosten, kwaliteit en belang
De uitkomsten van de inventarisatie in stap 2 worden in deze stap geanaly-
seerd. Het analyseren van kosten, kwaliteit en belang is een zaak van het
lijnmanagement. Ter ondersteuning van de analyse worden matrices
gebruikt. Aile in beschouwing genomen informatiesystemen moeten in de
matrices, met behulp van een cirkel, gepositioneerd worden. Het kostenas-
pect wordt verwerkt in de omvang van de cirkel. De plaats van het infor-
matiesysteem in de matrix wordt bepaald door de scores op kwaliteit van
gebruik en beheer en op strategisch belang. Vervolgens kunnen uit het
combineren van de matrices bepaalde concIusies worden getrokken.

Belang versus kwaliteit Functionele versus technische kwaliteit

+ + verbeterenl gezond
beheer 4

®
®

vervangen verbeteren

CD
gebmik00CD

investeren gezond

CD ®0O®
negeren service

CD
G)

FunctioneelBelang

Kwaliteit + Technisch

Exploitatiekosteo

o < 1 miljoeno 1-2miljoeno >2miljoen

Informatiesystemen

I Personeel
2Verkoop
3 Financien
4 Salaris
5 Urenregistratie
6 Inkoop
7 Productie

De pfatgetreaen paden. zijn oaak; de mooiste.
Jan'DeLooj
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Conclusies
het personeelsinformatiesysteem met minimale inspanningen in pro-
ductie houden (strikte financiele controle)
vervangen van het verkoopinformatiesysteem: hoog belang, lage kwali-
teit en hoge exploitatielasten
verbeteren van de bruikbaarheid van het financieel informatiesysteem:
hoog belang en lage gebruikskwaliteit
het salarisinformatiesysteem managen als een service, de tevredenheid
van de gebruikers is hierbij bepalend
het uren-, inkoop- en productie-informatiesysteem moeten zo goed
mogelijk geexploiteerd worden.

Voordelen
huidige situatie wordt geanalyseerd voordat prioriteiten worden gesteld
grafische presentatie leidt tot inzichtelijkheid
hulpmiddel bij het tot stand brengen van communicatie tussen gebrui-
kers en automatiseerders.

Beperkingen en aandachtspunten
niet geschikt voor beoordeling van infrastructurele investeringen
logische afhankelijkheden tussen systemen en de beinvloeding van de
resultaten zijn daardoor moeilijk te achterhalen
uit de beoordeling van het systeem in zijn geheel zijn moeilijk een op
een oorzaken en/ of projecten te herleiden
er wordt aileen gekeken naar bestaande systemen; ontbrekende syste-
men worden niet geinventariseerd
rendement van projecten wordt niet uitgedrukt in geld
risico's van projectinvesteringen blijven buiten de prioriteitsstelling.

Er zijn verscheidene uitgebreidere en geavanceerdere IT-assessment
methodieken voorhanden op basis waarvan beter tot prioriteitsstelling kan
worden gekomen.

Een gedegen IT-assessment methodiek wordt beschreven in het artikel
'Informatietechnologie duur?' van Janssen, Koot en Mutsaers in de
Compact, 1993.

8.2.9 Het model van Buss
Doel
Buss heeft een multicriteria-analyse ontwikkeld waarmee men kan komen
tot een prioriteitsstelling van projecten en men vervolgens het beste alter-

(ja niet op pfatgetrerfen paden. 11zui: uitg{ijaen.
Stanislaw Jew! Lee
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natief kan kiezen. Het is een hulpmiddel bij beslissingsvoorbereiding en
prioriteitsstelling.

Toepasbaarheid
Het model van Buss wordt bij projectselectie gehanteerd om meerdere
investeringsalternatieven met behulp van een aantal keuzematrices te ver-
gelijken en te prioriteren.

Werkwijze
Het model van Buss maakt gebruik van een aantal keuzematrices waardoor
snel inzichtelijk wordt gemaakt hoe investeringsvoorstellen scoren op een
aantal belangrijke criteria. Om de nieuwe methode van prioriteitsstelling
tot een succes te maken, moet een aantal stappen worden doorlopen, te
weten:

organisatorische voorbereiding
verzamelen informatie over investeringsvoorstellen en bedrijfsdoelstel-
lingen
projectvoorstellen scoren op verschillende criteria
stellen van prioriteiten.

Prioriteitsstelling volgens Buss

Tref de nodige

1
..-------------1 organisatorische

voorbereidingen 1

I

Verzamel info over
de bedrijfsdoel-
stellingen

Verzamel info over
gewenste projecten

2
I

1r
Idem op basis van in
lijn zijnmet
doelstellingen

Idem op basis van
technische
overwegingen 6

Idem op basis van
onweegbare baten

Rangschik projecten
op basis van kosten-
batenopbrengsten 4

I
5

II

Stel prioriteiten vast

8

'De molenaar tfenkt dat graan aileen.groeit om zijn molen. te doen. dtaaien.
Ijoetk
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Otganisaumsche voorbereiding
Eerst moet organisatorisch het een en ander geregeld worden.
Commitment en participatie van het topmanagement zijn volgens Buss van
cruciaaI belang. Daarom moet de automatiseringsmanager aIlereerst het
topmanagement ervan overtuigen dat prioriteitsstelling op een meer fun-
damentele basis moet gebeuren. Vervolgens moet een overlegorgaan wor-
den opgericht waarin de hoogste leiding, managers van de gebruikersafde-
lingen en de automatiseringsmanager(s) zijn vertegenwoordigd. Dit over-
legorgaan dient te fungeren aIs een soort stuurgroep automatisering.

Verzamelen informatie over investeringsvoorstellen en bedrijjsdoelstellingen
Vervolgens moet informatie worden verzameld over de gewenste projecten
en de doelstellingen van de onderneming. Er moet duidelijkheid zijn over
de door de onderneming nagestreefde doelstellingen zodat per investe-
ringsvoorstel kan worden bepaald in hoeverre het project realisatie van
ondernemingsdoelstellingen ondersteunt. Daarnaast wordt informatie ver-
zameld over de afzonderlijke projectvoorstellen.

Projectvoorstellen scoren op uerschillende criteria
Daarna worden de gewenste projecten in matrices op basis van vier criteria
tegen de benodigde investering uitgezet. De gehanteerde criteria zijn:

financieel rendement
niet kwantificeerbare baten
technische overwegingen
be lang voor het realiseren van de doelstellingen van de onderneming.

Matrix per criterium

benodigde investering

~ I I I I
gemiddeld

hoog

lruig gemiddeld. hoog

verwachte financieJe opbrengst (jaarlijkse baten)

benodigde investering

~I I I Ihoog

lruig gemiddeld hoog
onweegbare voordelen

benodigde investering

~ I I I Igemiddeld

hoog

wag gemiddeld hoog
technisch belang

benodigde investering

~ I
I I I

gemiddeld

hoog

laag gemiddeld hoog
in lijn met doelstellingen

'De oeste manter om een. ptobleem. te omzeilen, is net op te tossen.
'Brendan. :Francis
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Door middel van deze simpele weergave krijgt men een beknopt overzicht
van de score van de diverse projectvoorstellen ten opzichte van de gehan-
teerde criteria. Bij iedere matrix wordt een toelichting ingevuld. Naarmate
een project vaker en verder in de rechterbenedenhoek voorkomt zal de pri-
oriteit toenemen. Er wordt geen afweging gemaakt tussen de verschillende
criteria.

Stellen van prioriteiten
A1saIle vier de matrices zijn ingevuld moeten deze met een toelichting per
matrix worden voorgelegd aan de in het leven geroepen stuurgroep auto-
matisering. Deze korot dan op basis van de hun voorgelegde informatie tot
een overall prioriteitsstelling van automatiseringsprojecten. De risico's van
de verschillende projecten worden besproken met het management.

Voordelen
is toepasbaar in een vroeg stadium
intensieve betrokkenheid toproanagement en gebruikers bij het stellen
van prioriteiten
meerdere criteria kunnen naast elkaar worden gehanteerd en zowel
kwalitatieve als kwantitatieve criteria worden meegewogen
start een dialoog tussen topmanagement, gebruikers en automatiseer-
ders en helpt daardoor bij het besluitvormingsproces en het bereiken
van consensus
inzichtelijk en relatief simpel te implementeren.

Beperkingen en aandachtspunten
scores zijn subjectief en hebben voor iedereen een verschillende betekenis
de saroenhang tussen de verschillende criteria wordt niet aangegeven
de score van een project kan niet dienen als uitgangspunt voor beheer-
sing en evaluatie van het project
per investering wordt niet expliciet een risico-rendement afweging
gemaakt. Er lOU een matrix kunnen worden toegevoegd waar de risico's
van projecten worden gescored.

Buss heeft over zijn model een artikel geschreven in de Harvard Business
Review van januari 1983.

8.2.10 De Balanced Business Scorecard
Doel
De balanced business scorecard is een concept dat gericht is op het meten
van de bedrijfsprestaties van een onderneming.

'Een. mus weet vee! dingen, waar een arend geen Jfauw 6enu{ van Fieeft·
:Jla1lS '1(uiszus
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Toepasbaarheid
De scorecard kan onder andere worden gehanteerd om veranderingen in
de performance van een proces als gevolg van een automatiseringsproject
inzichtelijk te maken en te meten.

Werkwijze
De scorecard stelt het management in staat het hoe en waarom van veran-
deringen duidelijk te maken aan de hand van thema's die direct gekoppeld
zijn aan de strategie van een organisatie. De scorecard bestaat uit de vol-
gende vier perspectieven:

financieel
klant
bedrijfsprocessen
leervermogen.

The Balanced Business Scorecard

Financial Perspective

Internal Perspective

Goals MeasuresMeasures

Innovation Perspective

Customer Perspective
Goals

+
~als Measures

001( met awafingen I(un je je tija vooruit zijn.
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Automatisering is gericht op ondersteuning van bedrijfsprocessen. De waar-
de van een automatiseringsinvestering wordt bepaald door de verbeterde
performance als gevolg van die investering. Door de performance van een
proces voor het investeren in een automatiseringsproject te meten en een
inschatting te maken van de performance na de investering kan de waarde
van de investering worden gekwantificeerd.
Vooral bij het bepalen van de waarde van het investeren in een applicatie
ten behoeve van een bepaald proces is de scorecard bruikbaar. Er dient dan
een scorecard voor dat specifieke proces voorhanden te zijn e.q. te worden
opgesteld (afgeleid van de ondernemingsstrategie).

De veranderingen in de prestatie-indicatoren op de verschillende perspec-
tieven is dan een kwantificering van de waarde van de beoogde investering.
Deze veranderingen zullen uiteindelijk op de langere termijn allemaallei-
den tot een beter financieel resultaat. De veranderingen in de niet finan-
ciele indicatoren zijn de oorzaken van het betere resultaat in de toekomst.

De laatste stap (het kwantificeren van niet-financiele veranderingen in
bedrijfsprestaties naar geld) kan eventueel achterwege worden gelaten.
Ook dan is beheersing en evaluatie mogelijk. Vaak is het echter een situatie
van en kwantificeren en uitdrukken in geld.

Voordelen
evenwichtige meting van bedrijfsprestaties: niet alleen kijken naar de
financiele opbrengsten maar ook naar de redenen van het ontstaan van
deze opbrengsten
gericht op prestatieverbetering van de bedrijfsprocessen
er wordt gefocused op veranderingen van voor de realisatie van de stra-
tegie belangrijke zaken.

Beperkingen en aandachtspunten
de balanced business scorecard moet een reflectie zijn van de bedrijfs-
visie en daaraan gekoppelde meetbare doelstellingen
moet gehanteerd worden op bedrijfsprocesniveau
niet of nauwelijks toepasbaar voor infrastructurele investeringen
moeilijke toewijzing van de gerealiseerde waarde als meerdere projec-
ten lopen die betrekking hebben op een bedrijfsproces
vertaling van veranderingen van niet financiele prestatie-indicatoren
blijven moeilijk te vertalen in geld.

Voor uitgebreidere literatuur over de Balanced Business Scorecard verwij-
zen wij naar het boek: 'The Balanced Scorecard' van R.S. Kaplan and D.P.

J{et tegengesteftfe van onder-nemen is op-geven.
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Norton, Harvard Business School Press, Boston, 1996.

8.2.11 Strategisch beleidsvierkant ~
Doel
Voorbereiden van beslissingen van strategisch belang waardoor de concur-
rentiepositie van het bedrijf ernstig kan worden beinvloed.

Toepasbaarheid
Het beleidsvierkant is een praktisch hulpmiddel bij het nemen van strate-
gische beleidsbeslissingen.

Werkwijze
De matrix maakt onderscheid in:

extern (omgeving) en intern (organisatie)
beleid en uitvoering.

Het strategisch beleidsvierkant helpt strategische besluitvorming te structu-
reren waarbij wordt gekeken wat een organisatie wil en kan gezien de ont-
wikkelingen in de markt.

Extern gericht en beleidsmatig: wat moet er
Hier wordt gekeken welke zaken vanuit de markt gezien beleidsrnatig moe-
ten worden opgepakt. Bijvoorbeeld: de markt vraagt een 24-uurs dienstver-
lening van de bancaire instellingen.

Extern gerichi en uitvoerend: wat kan er
Hier wordt gekeken wat er uitvoeringstechnisch mogelijk is van wat er in de
markt wordt gevraagd. Bijvoorbeeld: kantoren 24 uur open en 24 uurs
beschikbaarheid met behulp van callcenters en telefonische beantwoording
door medewerkers of voice response systemen.

Intern gericht en beleidsmatig: wat willen wij
Hier wordt gekeken wat de organisatie beleidsmatig zou willen gezien de
realiseerbare marktvragen. Bijvoorbeeld: 24 uurs dienstverlening maar geen
hogere personeelskosten.

Intern geridit en uitvoerend: wat kunnen wij
Hier wordt gekeken welke alternatieven die wenselijk zijn door de organ i-
satie kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: de organisatie kan en wil
een callcenter met voice respons systeem implementeren voor het afsluiten
van leningen en saldo-informatie.

Wij zien de riingen niet zoals ze zijn, maar zoals wi} zijn.
~ni VieKJtra
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Voorbeeld
Bij grote automatiseringsbeslissingen en beslissingen met be trekking tot
het IT-beleid kan het beleidsvierkant als praktisch hulpmiddel worden
gebruikt.

Bijvoorbeeld bij een make or buy beslissing:
wat moet; wat voor eisen stelt de klant aan onze producten en dienstver-
lening
wat kan; er zijn automatiseringstechnisch (make and buy) oplossingen
te realiseren zodat aan deze eisen tegemoet kan worden gekomen
wat willen wi}; wij willen tegemoet komen aan de klanteisen maar geen
langdurige en omvangrijke software-ontwikkelingsprojecten meer op-
starten
wat kunnen wi}; een software-pakket kopen dat het mogelijk maakt om
aan de eisen van de klan ten te voldoen
beslissing; er wordt een pakketselectie traject opgestart.

Voordelen
inzichtelijk en praktisch hulpmiddel dat besluitvorming structureert
bevordert communicatie tussen beleidsmakers waarbij de wensen en
mogelijkheden van de organisatie worden gerelateerd aan de eisen van-
uit de markt.

Beperkingen en aandachtspunten
het strategisch beleidsvierkant is slechts een hulpmiddel en is op zich-
zelf staand niet afdoende
er moet een duidelijk zicht zijn op de marktvraag en de extern beschik-
bare technische mogelijkheden
de keuzes die worden gemaakt aan de hand van het beleidsvierkant
moeten nog worden onderzocht, onderbouwd en uitgewerkt.

8.2.12 Kosten/zekerheidsmatrix
Doel
Vaststellen op basis van welke maatstaven een investeringsvoorstel moet
worden beoordeeld c.q. beheerst.

Toepasbaarheid
In het allereerste begin kan op basis van de geschatte kosten en de onze-
kerheid van het project een projectjustificatie-/beheersmethodiek worden
geselecteerd.

'I1ie future isn't wliat it used to 6e.



292 ri-t tn. t» techrnrken

Werkwijze
Voor projecten wordt een projectjustificatie-/beheersmethodiek geselec-
teerd op basis van de positionering in de onderstaande matrix. De positio-
nering in de matrix kan gezamenlijk door het algemeen management
(bedrijfsrisico's en organisatorische kosten) en IT-management (techni-
sche risico's en automatiseringskosten) worden bepaald.

Kosteo/zekerheidsmatrix

Zekerheid

Kosten

hoog confusionconfidence

cautionwag comfort

hoog laag

Lage kosten en hoge zekerheid (comfort)
Als de investeringskosten laag zijn en de onzekerheid (risico's) met betrek-
king tot de investering laag is dan moet gelet worden op de totale kosten en
wordt een budgetplafond afgesproken. Strakke controle per investering is
niet nodig en vaak ook niet de moeite waard (te veel inspanning). Hierbij
valt bijvoorbeeld te denken aan uitgaven aan computer supplies.

H age kosten en hoge zekerheid (confidence)
Grote investeringen, waarbij de onzekerheid relatief laag is, moe ten wor-
den gejustificeerd op kosten en baten. De hoge investeringskosten maken
een justificatie de moeite waard en noodzakelijk. De lage onzekerheid
maakt een rechtvaardiging op basis van harde kosten en baten mogelijk.
Return on investment is hierbij de te hanteren maatstaf.

Hoge kosten en lage zekerheid (confusion]
Strategische en infrastructure Ie investeringen vallen veelal in deze catego-
rie. Gezien de omvang van de investeringen is dit een aangelegenheid voor
het topmanagement. De grote onzekerheid met be trekking tot het investe-
ringsvoorstel maakt een harde kosten-batenanalyse echter moeilijk. Hier
wordt veelal besloten op basis van de intuitie van het topmanagement.

Lage kosten en lage zekerheul (caution)
Door de hoge mate van onzekerheid kan een klein project snel uit de hand
lopen en een omvangrijke mislukking worden. Daarom wordt voorgesteld

(joa weet uiat ae toekpmst zal zijn. 'Een. wijs man weet wat nadert.
5t!feen de man in ae sttaat uieet wat nu ge6eurt.
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dit soort projecten kleinschalig op te pakken zodat de financiele risico's
beperkt blijven. Later als er meer zekerheid over het project is dan kan het
grootschaliger worden opgepakt. Voor dit soort projecten wordt proto-
typing of een prototyping-achtige aanpak voorgesteld.

Voordelen
dwingt tot bewust nadenken over het soort investering en de daaraan
verbonden risico's
inzichtelijk en biedt enige structuur aan het selecteren en beheersen
van projecten
bevordert communicatie en consensus tussen algemeen management
en IT-managemen t.

Beperkingen en aandachtspunten
kan fungeren als hulpmiddel bij selecteren en beheersen van projec-
ten, maar slechts in zeer beperkte mate. Op zichzelf staand is de matrix
absoluut ontoereikend
opbrengsten worden geheel buiten beschouwing gelaten
kwantitatieve onderbouwing ontbreekt
meer en meer investeringen vallen in het kwadrant hoge kosten en lage
zekerheid.Juist voor dit kwadrant wordt geen echte oplossing geboden.

Th. Davenport heeft deze matrix beschreven in de liS ANALYZER, 1987.

8.2.13 Risico/rendement matrix
Doel
Beslissingsvoorbereiding voor het selecteren van projecten door van poten-
tiele projecten hun risico/rendementsverhouding te bepalen.

Toepasbaarheid
De risico/rendement matrix kan bij projetselectie worden gehanteerd om
meerdere investeringsalternatieven te vergelijken en hun effect op het risico-
profiel van de projectenportefeuille in te schatten.

Werkwijze
De positie in de matrix typeert het soort investering. De positionering in de
matrix kan gezamenlijk door het algemeen management (bedrijfsrisico's,
opbrengsten en organisatorische kosten) en IT-management (technische
risico's, automatiseringskosten en opbrengsten in de zin van lagere toe-
komstige IT-kosten) worden bepaald. De positionering in de matrix moet
altijd gezien worden in het licht van de gehele projectenportfolio.

Hoed: u voor mensen met un idee.
Jean ae Boisson
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Risico/rendement matrix

Rendement

Risico

haog slechte strategische

investering investering

zekere uitzonderlijke

investering investering

laag

laag haag

Laag rendement en laag risico
Het betreft relatiefzekere investeringen (laag risico) met een gezonde risico/
rendementsverhouding. Dit soort investeringen geeft een tegenwicht aan
de steeds risicovollere investeringen en zorgt zo voor enige stabiliteit in de
projectenportefeuille.

Haag rendement en laag risico
Het betreft investeringen met een uitzonderlijk gunstige risico/rendements-
verhouding. Controleer of de inschatting wei correct is en geef dit soort
projecten een hoge prioriteit.

Haag rendement en haag risico
Dit zijn in principe investeringen met een gezonde risico/rendementsver-
houding. Het betreft projecten met een groot potentieel rendement en een
grote impact op de organisatie en daardoor grote risico's. Een onderne-
ming moet erop letten dat er niet te veel risicovolle projecten tegelijkertijd
worden ondernomen. Het risicoprofiel van de totale projectenportefeuille
moet beheersbaar blijven.

Laag rendement en haag risica
Dit zijn investeringen met een ongunstige risico/rendementsverhouding
en daardoor slechte investeringen. Het schaarse geld kan beter in andere
zaken worden geinvesteerd.

Voordelen
dwingt tot bewust nadenken over het soort investering, het rendement
en de daaraan verbonden risico's

!llffeen de wijze 6ezit ideeen; net grootste aeer van de mensheid uiordt: er door bezeten.
5.r. CoCerirfge
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inzichtelijk en geeft de aantrekkelijkheid van investeringsaItematieven aan
bevordert communicatie en consensus tussen aIgemeen management
en IT-management.

Beperkingen en aandachtspunten
kan fungeren als hulpmiddel bij selecteren van projecten, maar slechts
in zeer beperkte mate. Op zichzelf staand is de matrix absoluut ontoe-
reikend
kwantitatieve onderbouwing ontbreekt
meer en meer investeringen vaIlen in het kwadrant strategische investe-
ringen. Juist voor dit kwadrant wordt er geen echte oplossing geboden.

8.2.14 Beslissingsbomen
Doel
Een beslissingsboom is een hulpmiddel bij beslissingsvoorbereiding dat
erop gericht is om de verschillende investeringsaltematieven op basis van
de verwachte winst tegen elkaar af te wegen.

Toepasbaarheid
De beslissingsboom is een hulpmiddel om de verschillende altematieven
waaruit gekozen dient te worden bij een investeringsbeslissing inzichtelijk
te maken zodat een zorgvuldige afweging kan plaatsvinden. Het opstellen
van een beslissingsboom is met name bij grote complexe investeringsafwe-
gingen aan te raden.

Werkwijze
Elk investeringsaltematief kenmerkt zich door een bepaalde verwachte
winst. Deze verwachte winst is een resultante van de (opbrengst-) kosten ver-
menigvuldigd met de kans dat een bepaaId aItematief zich voordoet. Het
altematief met de hoogste verwachte winst wordt uiteindelijk gekozen.

Op ieder knooppunt bij een beslissingsboom wordt een keuze gemaakt tus-
sen de verschillende altematieven. Uitgangspunt bij het opstellen van
beslissingsbomen is dat men te maken heeft met een rationele beslisser
wiens uiteindelijke investeringsbeslissing gebaseerd is op het criterium
'maximale winst'.

Voorbeeld
Voorbeeld van een strategische IT-investeringsbeslissing aan de hand van
een beslissingsboom is beschreven in het artikel Evaluation of strategic
investments in information technology door Clemons en Weber, 1991.

'J{pthing in this worM is so poweifu[ as an idea whose time has come.
'lIictor :Jiugo
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Een financieel analytisch systeem (ontwikkeld door Bloomberg Financial
markets, waarin Bloomberg minderheidsaandeelhouder is) dat 'traders'
van Merrill Lynch (een van de grootste financiele instellingen van de
wereld) ondersteunt in de aan- en verkoopbeslissingen van vastrentende
waarden in beleggingen, wordt overwogen om te worden verkocht door de
'senior executives'. Argumenten (voor en tegen) die een rol spelen bij de
verkoop van het systeem aan de concurrentie zijn:
tegen uerkoop

Merrill's traders kunnen meer geld verdienen door verkoop van vast-
rentende waarden door als enige gebruik te maken van het systeem
het is altijd moeilijk om 'softe' opbrengsten voortkomend uit de ver-
koop van een ondersteunend systeem te onderbouwen

uoor verkoop
als wij het niet verkopen dan doet de concurrentie het en bovendien is
het moeilijk om aan te tonen dat er meer winst behaald wordt als gevolg
van het systeem.

Decision tree for calculating the net present value of Merrill Lynch's decision on Bloomberg Fmancial Markets

The marketplace likes Bloomberg's systems and they

pi
are widely adopted. Merrill receives revenues because of

-= the firm's partial ownership of Bloomberg, but trading
revenues are affected because of reduced margins and
increased skill of competitors.
$ soft - $ margin - $ comp

Most competitors accept and use Bloomberg. Merrill
p2 receives greater software revenues from Bloomberg, butI systems have greater impact on trading revenues.

~F $$ soft - $$ margin - $$ camp

Bloomberg becomes an in dusty standard and is widely- adopted as an electronic market for bonds. All firms in
p3 the industry become reliant on Bloomberg. Now Merrill's

I software revenues are even better, but impact on trading
is even worse.
$$$ soft - $$$ margin - $$$ comp

Bloomberg has virtually no impact on the market.
p4 Software revenues are modest, and impact on trading= revenues are at worst minor.

$ soft

9{iets isgevaar[ij/(er ian eeti grote gerfacft.te in een. feeg Mofa.
J{ippofyk. 'Iaine
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Opmerking hierbij is dat er door verspreiding (verkoop) van het systeem
een efficientere markt (transparant, volledige informatie) ontstaat. Dit
heeft als kenmerk dat de verdiende marges steeds kleiner worden.
De analyse van dit probleem kan opgelost worden door het berekenen van
de netto contante waarde van de beslissing om Bloomberg toe te staan
agressiever te marketen.

De scenario's van de markt die hieruit voortvloeien varieren van extreem
beperkte markt respons tot overall aanpassing van de markt aan het sys-
teem. De benefits van elk der scenario's wordt bepaald door vier compo-
nenten:

$ soft: bijdrage van Merrill's bezit van Bloomberg (positieve component)
$ margin: verandering in handelswinsten als gevolg van meer efficiente
en meer concurrerende markten (hetgeen negatief is als de handelsvo-
lumina toenemen)
$ comp: het verlies in handelsinkomen als gevolg van een groei in de
vaardigheden van de concurrent en het verlies van het voordeel als
Bloomberg breder beschikbaar is.

De netto contante waarde berekenen vereist tenminste 14 schattingen:
vier waarschijnlijkheden, vier schattingen van $ soft, en drie schattin-
gen van $ margin en $ comp.

Deze complexe situatie kan worden weergegeven in een beslissingsboom
(zie vorige schema), echter om netto contante waarde uit te rekenen is
vooral bij veranderende waarschijnlijkheden een zeer complexe zaak.
Een alternatieve analyse waardoor het probleem vereenvoudigd toegepast
kan worden is verhoging van de complexiteit van de beslissingsboom (zie
volgende schema).

Voordelen
toepasbaar in een vroeg stadium
maakt complexe beslissingen inzichtelijk
beslissingen worden gestructureerd en soms blijkt een aantal alterna-
tieven al af te kunnen vallen zonder dat de opbrengsten daadwerkelijk
zijn gekwantificeerd.

Beperkingen en aandachtspunten
het opstellen van een beslissingsboom en het inschatten van de kansen
en rendementen per altematief vergt vaak een grote inspanning
gaat uit van rationele beslissers die gericht zijn op maximale winst
het komen tot een goede beslissingsboom is vaak moeilijk.

Van een Kleine ooni; Rfrmt oaak;eengroot uuur.
Lucretius
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Expanded decision tree for NPV analysis of Merrill Lynch's decision on Bloomberg Fmancial Systems

The marketplace likes Bloomberg's systems and they are

pi
widely adopted" Merrill receives software revenues because

;:: of the finn's partial ownership of Bloomberg, but trading
revenues are affected because of reduced margins and
increased skill of competitors.
$sofi-$mar-gin·$comp

0~
Most competitors accept and use Bloomberg.
Merrill receives greater software revenues from Bloomberg,

F but systems have greater impact on trading revenues,
.$$ sort - $$ margin - $$ comp

Bloomberg becomes an industry standard and is widely

~
adopted as an electronic market for bonds. AU firms in the
industry become reliant on Bloomberg. Now Menill's
software revenues are even beuer; but impact on trading is
even worse.
$$$ ",n - US margin - $$S <ompA I-I~~eal)=

market ~ ;:0 competitor develops or sells comparable systems. ]impact

A competitor develops comparable systems; the marketplace
pi likes them and systems are widely adopted. Merrill receives

= no software revenues but trading revenues are affected as
they would have been if Bloomberg were more widely sold.
- $ margin ~ $ camp

Most competitors accept and use the competitors's systems.

[} @ ~ Again. Merrill receives no software revenue, but sees an
sell ==l impact on trading revenues.

- $$ margin - $$ comp

Competitor's systems become an industry standard and are

~
widely adopted as an electronic market for bonds. Again,
Merrill receives no software revenue, but sees trading= revenues affected as they would have been if Bloomberg
were the industry standard.
- $S$ margin ~S$S (omp

Bloomberg has virtually no impact on the market. Software
~ revenues are modest. and impact on trading revenues are

Sell at worst mmor.b={ Has lillie l== $ soft

market
impact

~ nseU Preserve the status quo.
~

Voor de werking van beslissingsbomen in het algemeen verwijzen wij naar
het boek Principles of Corporate Finance van Brealey en Meyers 1996.
Voor een toepassing van beslissingsbomen om te komen tot een besluit
betreffende een strategische automatiseringsinvestering verwijzen wij naar
Evaluation of strategic investments in information technology van E.K.
Clemons (1991). Dit artikel is zeer de moeite waard om te lezen.

Wilen it is nat: necessary to cfiange, it is necessary not to cfiange.
Lucinus :rafR.Ultu[



8 Technieken uoor het financieel managen van automatisering 299

/

8.2.15 Risico checklist ;
Doel
Het inschatten van de risico's van een project.

Toepasbaarheid
De risico checklist is toepasbaar bij aile soorten automatiseringsprojecten.

Werkwijze
De checklist onderscheidt omgevingsrisico's en projectrisico's. Vervolgens
zijn de me est voorkomende risicofactoren geclustered opgenomen in de
checklist. Bij omgevingsrisico's wordt gekeken naar:

extern niveau (randvoorwaarden)
relatie met de gebruikersorganisatie, de impact van het project op de
gebruikersorganisatie
automatiseringsniveau, de binnen de gebruikersorganisatie gehanteer-
de invulling van de automatiseringsfunctie.

Bij projectrisico's wordt gekeken naar:
projectomvang
projectinrichting
projectresultaat.

Voor elke risicofactor is vervolgens aangegeven wanneer het een hoog of laag
risico is. Op basis daarvan kan men risico's inventariseren en kwalificeren.
Aan de hand van de checklist kunnen projecten ook worden getypeerd en kan
de stijl van projectmanagement en de projectbeheersing worden afgestemd.

Voordelen
handig hulpmiddel bij het inventariseren en kwalificeren van risico's
maakt onderscheid in project- en omgevingsrisico's
beknopte checklist
projectrnanagementstijlen en projectbeheersing kunnen per type pro-
ject worden bepaald.

Beperkingen en aandachtspunten
de discussie over en managen van de risico's is essentieel. De checklist
is slechts een hulpmiddel
risico's zullen uiteindelijk moeten worden gekwantificeerd in marges.

, De checklist en de hantering van verschillende projectmanagementstijlen

~

- > worden beschreven in het artikel Situationeel projectmanagement bij auto-
'- matisering van De Haas en Wubbels, 1990.

)
rI>

Jiet is met een nieuui idee als met nieuu/e schoenen:
men fzeejt eT in ha 6egin meer fast ian gerna/(, van.

fean. de Boisson.
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8.3 Rendementsmethoden en -technieken

8.3.1 Netto Contante Waarde methode (Net Present Value method)
Doel
Deze methode is gericht op het berekenen van de verwachte waarde van
investeringen om de verschillende investeringsalternatieven te kunnen ver-
gelijken en zo de meest aantrekkelijke investering te kunnen kiezen.

Toepasbaarheid
Deze methode wordt gebruikt voor het berekenen van het rendement van
investeringen en het vergelijken van investeringsalternatieven. Ook voor de
financiele beoordeling van automatiseringsprojecten is deze methode goed
bruikbaar.

Werkwijze
Bij deze methode worden uitgaande en inkomende kasstromen contant
gemaakt tegen een bepaalde rentevoet. De som van aile contante waarden
is de potentiele waarde (rendement) van het project. De rentevoet is de ver-
goeding voor renteverlies, inflatie en andere risico's die men loopt als
gevolg van de investering. De netto contante waarde (New) kan als voIgt
worden berekend:

n

New
(l+R)L

waarbij C, = cash flow in periode t
R = rentevergoeding
n = levensduur investering.

Hier wordt met cash flow bedoeld: het verschil tussen inkomsten en uitga-
yen. Cash flow geeft dan de geldstroom in een periode weer. Deze geld-
stroom is de resultante van de inkomsten (cash inflow) en de uitgaven
(cash outflow). Inkomsten en uitgaven mogen niet verward worden met
opbrengsten en kosten.

Een investering vergt een grote initiele uitgave aan het begin. Deze initiele
investering wordt boekhoudkundig meestal over meerdere perioden afge-
schreven. De afschrijvingskosten komen dan ten laste van meerdere perio-
den terwijl de uitgaven in een peri ode gedaan zijn. Uitgaven en kosten zijn
dus verschillende dingen en bij het berekenen van de New worden de
afschrijvingskosten niet meegenomen. Door de initiele uitgaven in de bere-

'De wer/(e!ijk!. ontae/(k!.r is niet aegene die lets nieuus oindt,
maar aegene die daaruan. als eerste de oetek!.nis inziet.

9rkt 'f/erwom
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kening mee te nemen is reeds rekening gehouden met de investeringskos-
ten. Ook de financieringskosten worden niet als cash outflow meegenomen
in de berekening van de New want uitgaven zijn hier van belang en niet de
kosten. Met de financieringskosten wordt rekening gehouden in het per-
centage dat wordt gehanteerd als disconteringsvoet. Een zelfde redenering
geldt voor inkomsten versus opbrengsten.

De NCW is een methode om het verwachte rendement van een project te
berekenen. Door deze methode niet aIleen bij aanvang van het project,
maar regelmatig tijdens het project toe te passen, heeft men een hulpmid-
del bij de telkens terugkerende go/no go beslissingen bij fase-overgangen.
Zolang de NCW positief is, is het aantrekkelijk om met het project door te
gaan, bij een negatieve New met. Een tweede toepassing van de NCW is de
mogelijkheid om NCW te gebruiken als criterium bij het afwegen van ver-
schillende alternatieven. Zo kan bijvoorbeeld een vergelijking gemaakt wor-
den tussen 'doen we project A, project B of is het verstandiger om geen
nieuwe projecten op te starten en de oude situatie te handhaven'.

Automatiseringsprojecten zijn vaak investeringen die inkomsten genereren
over de gehele levensduur. Houd daar rekening mee.

Voordelen
er wordt rekening gehouden met de zogenaamde 'time value of money'
er wordt rekening gehouden met de omvang van een bepaalde investe-
ring
een voordeel van de NCW-methode is dat de NCW van verschillende
projecten bij elkaar kunnen worden opgeteld.

Beperkingen en aandachtspunten
alleen in geld gekwantificeerde kosten en opbrengsten worden meege-
nomen in de berekening.

Voor verdere literatuur over de New-methode verwijzen wij naar het boek
Principles of Corporate Finance van Brealey & Meyers, 1996.

8.3.2 Interne rentabiliteit (internal rate of return)
Doel
Deze methode is gericht op berekenen van de verwachte waarde van inves-
teringen om de verschillende investeringsalternatieven te kunnen vergelij-
ken en zo de meest aantrekkelijke investering te kunnen kiezen.

Uituindinqen. sprniten voort uit intuitie, met uit inte[[igentie.
Ijecrges Simmon
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Toepasbaarheid
Deze methode wordt gebruikt voor het berekenen van het rendement van
investeringen en het vergelijken van investeringsalternatieven. Ook voor de
financiele beoordeling van automatiseringsprojecten is deze methode
bruikbaar.

Werkwijze
Deze techniek wordt gebruikt voor rentabiliteitsberekening en het vergelij-
ken van projecten. Het geeft met een enkel cijfer antwoord op de vraag:
welk rendement is met dit project te behalen? Om de interne rentabiliteit
te berekenen dient de volgende formule opgelost te worden.

o
O+IRR)t

Waarbij C, = cash flow in peri ode t
IRR = interne rentevoet
n = levensduur investering.

De interne rentevoet is die rentevoet waarbij de NCW gelijk is aan O. Deze
rentevoet wordt vergeleken met de opportunity cost of capital. Dat zijn de
inkomsten die worden misgelopen door te investeren in dit project (bij-
voorbeeld verlies van ren te-inkomsten). De projecten waarbij de in terne
rentevoet groter is dan de 'cost of capital' zijn acceptabel en hoe hoger de
interne rentabiliteit hoe interessanter het project.

Voorbeeld
Een investering in project A van f 1.000,-, die over twee jaar f 1.322,50
oplevert, zal lager gewaardeerd worden dan een project B met ook een
investering van f 1.000,- maar die over twee jaar f 1.562,- oplevert. De ren-
tepercentages waarbij geldt NCW=O (ofwel de interne rentabiliteit) voor
beide projecten is voor project A 15% en voor project B 25%.

Voordelen
er wordt rekening gehouden met de zogenaamde 'time value of money'.

Beperkingen en aandachtspunten
de IRR van afzonderlijke projecten is niet op te tellen
als de cash flow meerdere keren van teken verandert, leidt dat tot meer-
dere interne rentevoeten voor een investering
de interne rentevoet zegt niets over de grootte van het project (10% van

(jroei en oeranderinq zijn siqnalen. van uitaliteit van ae organisatie.
PrafUIfa{
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f 10,- of 8% van f 100.000,-)
er zijn investeringen waarvan helemaal geen interne rentevoet te bere-
kenen is. Door een bepaald cash flow-verloop is de formule dan onop-
losbaar
de IRR-methode gaat er vanuit dat de gegenereerde cash inflow wordt
geherinvesteerd tegen het IRR-percentage van dat project. De NCW-
methode gaat er vanuit dat gelden worden geherinvesteerd tegen de
door het bedrijfvereiste redementspercentage.

geeD.

Project

A

B

Co
- 4.000

1.000

Cl

250.000

- 3.000

C2
- 250.000

2.500

IRR

25%/40%

Tabel: probleemgevallen bij bet berekenen van de interne rentevoet,

Voor verdere literatuur over de IRR-methode verwijzen wij naar het boek
Principles of Corporate Finance van Brealey en Meyers, 1996.

~ 8.3.3 Terugverdientijd (payback period)
~ Doel

Deze techniek is erop gericht om van een investeringsalternatief te bepalen
hoe lang het duurt voordat de oorspronkelijke investering wordt terugver-
diend.

Toepassing
Is zeer bruikbaar indien een onderneming moeilijk aan investeringskapi-
taal kan komen of liquiditeitsproblemen he eft. De terugverdientijd is in
combinatie met de NCW-methode goed bruikbaar bij het beoordelen van
automatiseringsinvesteringen.

Werkwijze
De terugverdientijd geeft de tijdsduur aan die nodig is voordat de totale
opbrengsten van een investering de oorspronkelijke investeringskosten
overtreffen. Dit kan worden weergegeven door de volgende formule:

investeringskosten
Terugverdientijd = ------------

gemiddeld jaarlijkse inkomsten

Jt{[e genera{iseringen zijn gevaarCij~ ook;deze.
~atufre 'Dumas
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Voorbeeld
Als een investering van f 1.000,- gedurende 6 jaar f 250,- aan inkomsten
genereert dan is de terugverdientijd f 1.000,-/ f 250,- = 4 jaar. In 4 jaar is
de oorspronkelijke investering terugverdiend.

Voordelen
eenvoudige techniek.

Beperkingen en aandacbtspunten
er wordt geen rekening gehouden met de omvang van de desbe-
treffende investering. Voor een investering van f 10.000.000,- kan een-
zelfde terugverdientijd nodig zijn als voor een investering van f 1.000,-
de terugverdientijd houdt geen rekening met verschil in spreiding van
inkomsten in de tijd binnen de terugverdienperiode. Een gulden nu is
meer waard dan een gulden over 1jaar (risico)
er wordt niet gekeken naar inkomsten die gegenereerd worden na de
terugverdienperiode
er wordt niet gekeken naar het rendernent van de investering.

Het berekenen van de terugverdientijd van een project is niet afdoende om
beslissingen op te baseren. Wei is de techniek bruikbaar in combinatie met
andere technieken die de bovengenoemde beperkingen ondervangen.
Voor verdere literatuur over deze techniek verwijzen wij naar het boek
Principles of Corporate Finance van Brealey en Meyers, 1996.

8.3.4 Return on Investment (ROI)
Doel
Ral is een methode om het rendement van een investering te berekenen.

Toepasbaarbeid
De RaI is bruikbaar bij rentabiliteitsberekeningen en vergelijking van ver-
schillende investeringsalternatieven.

Werkwijze
RaI is een bekende en veel gebruikte methode om het rendement van een
investering te berekenen.

In formule wordt de RaI als voIgt weergegeven:
gemiddelde nettowinst

RaI
investeringskosten

'De dalende wegen zijn tie maf.:l<sIijk!te. 'Eik;g vooruitgang uereist inspanning.
'Wfiu{imir d'Otmesson
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Voorbeeld
In een onderneming wordt geinvesteerd in een nieuw automatiseringssys-
teem. De investeringskosten voor het nieuwe systeem bedragen f 100.000,-
gedurende de eerste drie jaar (daarna verwacht men weer een ander sys-
teem aan te kopen). De nettowinst als gevolg van het nieuwe systeem zal
gedurende deze periode met respectievelijk f 10.000,-; f 20.000,- en
f 60.000,- toenemen. De investering wordt in 2jaar lineair afgeschreven.

Hieruit valt de volgende ROI te berekenen:

(10.000 + 20.000 + 60.000)/3
ROI ---------- = 60%

(l00.000 + 0)/2

Voordelen
ROI is een eenvoudige techniek
ROI is een bekende en veel gehanteerde maatstaf.

Beperkingen en aandachtspunten
er wordt geen rekening gehouden met de spreiding van inkomsten en
uitgaven in de tijd, de 'time value of money'
bij deze techniek wordt soms een tijdsperiode gehanteerd, bijvoorbeeld
de return on investment in de komende drie jaar
er wordt geen rekening gehouden met de omvang van de investering
(15% van f 10,- of van f 1.000,-).
hanteren van verschillende beoordelingscriteria voor projecten en
managers kan leiden tot suboptimalisatie. Dit kan worden voorkomen
door bij de (jaarlijkse) beoordeling van managers rekening te houden
met de datjaar te verwachten ROI van door hen geinitieerde projecten.
de afschrijvingsmethode beinvloedt de ROI.

Voorbeeld van conflicterende beoordelingscriteria

Verklari71g

De manager heeft het afgelopen jaar de helft van zijn beschikbare budget geinvesteerd in

op langere termijn zeer renderende projecten met een hoge neuo coruante waarde.

Conflict
Van managers wordtjaarlijks een ROI van 5% (norm) geeist. Hij heft slechts een ROJ van

0% behaald. Dit zou leiden lot een slechte beoordeling.

J/(fte6 meergefoo! in dromen ian in statistieken:
'£mire 1(gte[Qarn£
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Vervolg Voorbeeld van conflicterende beoordelingscriteria

Mogelijk£ oplossingsnchting

De manager verwachtte voor het eerste jaar (korte termijn) een ROI van -20% voor deze

projecten. Gezien de ondernomen projecten kon van de manager de volgende ROI op her

budget worden verwacht:

te verwachten ROI = norm ROI -/- korte tennijn effect van projecten

= 5% -/- (50% x -20%) = -5%

De gerealiseerde ROI hedroeg echter 0%. Dit zou moeten leiden tot een goede heoordeling.

Voor verdere literatuur over de ROI verwijzen wij naar het boek Principles
of Corporate Finance van Brealey en Meyers, 1996.

8.3.5 Return on Assets (ROA)

Doel
Aan de hand van deze ratio wordt bepaald hoeveel rendement wordt
behaald gerelateerd aan het totaal aan assets van de onderneming.

Toepasbaarheid
ROA is een ratio die bruikbaar is bij het beoordelen van meerdere soorten
investeringen. Maar met name bij het beoordelen van infrastructurele
investeringen wordt ROA nogal eens gehanteerd.

Werkwijze
De Return on Assets methode komt er in het kort op neer dat de opbreng-
sten als percentage van de totale activa worden berekend. In formulevorm
betekent dit het volgende:

opbrengsten
Return on assets = -------- = 100%

activa

Voordelen
relatief eenvoudige methode
hanteerbaar bij het beoordelen van bedrijfsbrede infrastructurele
investeringen (zoveel mogelijk halen uit bedrijfs-assets).

'lJerarufering is net beste dat de wereUf te bieden fteejt.
Peter 'Wa{{enlie'll
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Beperkingen en aandachtspunten
verbetering van de ROA is lastig toe te wijzen aan een investering. Er
zijn vee! beinvloedende factoren
de ROA is sterk afhankelijk van de gekozen afschrijvingsmethode. Maar
de ratio is bruikbaar voor het volgen van trends binnen een bedrijf mits
de afschrijvingsmethode constant blijft.

8.3.6 Profitability index (ook uiel excess present value index)
Doel
De profitability index (PI) is gericht op het bepalen bij welke investering de
effectiviteit per geinvesteerde gulden het hoogst is.

Toepasbaarheid
De PI is een goede methode, vooral als er sprake is van een beperkt budget.

Werkwijze
De methode geeft het behaalde rendement per geinvesteerde gulden aan
waarbij rekening wordt gehouden met de 'time value of money'. Bij de ROI
wordt ook gekeken naar de effectiviteit per geinvesteerde gulden. Daarbij
wordt echter geen rekening gehouden met de 'time value of money'.

De profitability index is als voIgt weer te geven:
contante waarde

PI
investeringsui tgaven

Voorbeeld
In een onderneming wordt geinvesteerd in een nieuw automatiseringssys-
teem. De investeringskosten voor het nieuwe systeem bedragen f 100.000,-
gedurende de eerste drie jaar (daarna verwacht men weer een ander sys-
teem aan te kopen). De nettowinst als gevolg van het nieuwe systeem zal
gedurende deze periode met respectieve1ijk f 10.000,-; f 20.000,- en
f 60.000,- toenemen.

Wordt rekening gehouden met een intrestvoet van 10%, dan kan de vol-
gende PI worden berekend:

10.000 20.000 60.000
--- + --- + ---
1,10 (1,10)2 (1,10)3 70.698,72

PI ----=70,7
100.000 100.000

Jllfes is veer uoot wie niet veer verwacht.
J.e. 'Bfoem
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De investering met de hoogste PI is dan het meest aantrekkelijke alterna-
tief.

Voordelen
er wordt rekening gehouden met de 'time value of money'
geeft de hoogste effectiviteit per geinvesteerde gulden.

Beperkingen en aandachtspunten
er wordt geen rekening gehouden met de omvang van de desbe-
treffende investering
de uitkomsten van de verschillende profitability indices zijn niet bij
elkaar op te tellen
relatiefweinig gebruikte en onbekende methode.

Ondanks de beperkingen is het een goede methode die echter in de prak-
tijk niet zoveel wordt toegepast. Voor verdere literatuur over deze PI ver-
wijzen wij naar het boek Principles of Corporate Finance van Brealey en
Meyers, 1996.

8.4 Begrotingstechnieken voor opbrengsten

8.4.1 Opbrengstenchecklist
Doel
Het doe Ivan de opbrengstenchecklist is te komen tot een betere begroting
van de opbrengsten van automatiseringsprojecten.

Toepasbaarheid
De checklist is bruikbaar bij het opstellen van opbrengstenbegrotingen.

Werkwijze
Aan de hand van de checklist kan men nagaan of men een opbrengsten-
soort over het hoofd heeft gezien bij het opstellen van een begroting.

Bij het gebruik van de opbrengstenchecklist dient men de volgende werk-
wijze te hanteren:

hanteer de hoofdindeling strikt, te weten:
• verbetering bedrijfsvoering
• verbetering concurrentiepositie
allereerst inventariseren de gebruikers de van belang zijnde opbreng-
sten als gevolg van een verbeterde bedrijfsvoering en maken hier meer-
dere schattingen van

Progress is agooa thing, but change is the rear motivator.
J.~ X!nnetflJ
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vervolgens leggen de gebruikers de schattingen inclusief onderbou-
wing en uitgangspunten na onderling overleg vast
hiema schat het topmanagement de verbetering van de concurrentie-
positie op basis van de checklist en de bijgevoegde schattingen van
gebruikers (ook hier meerdere schattingen)
na overleg van het topmanagement worden alle definitieve schattingen
inclusief de uitgangspunten, risico's en de onderbouwing vastgelegd
het is handig als de schatters de in hun ogen meest beinvloedende fac-
toren aangeven (risico's).

Voorbeeld
Checklist automatiseringsopbrengsten

1 VerbeteringbedrijJsvoering
1.1 Efficiency

arbeid
• arbeidsbesparing
• minder overwerk
• stijging van de arbeidsproductiviteit
materiaal
• minder afval
• minder uitval
• standaardisatie van onderdelen
beter gebruik van faciliteiten en diensten
• voorraaddaling
• eerdere betaling door debiteuren
• toenemende bezettingsgraad van het productieapparaat
• betere foutendetectie en waarschuwing
• overbodig worden van andere systemen
• daling van machinekosten
• daling van energieverbruik
• minder werkruimte nodig.

1.2 Effectiviteit
kwaliteit
• hogere kwaliteit van producten
• hogere kwaliteit van diensten
service
• tijdiger leveren
• grotere klantgerichtheid
betere informatie voor besluitvorming
• betere en snellere communicatie met klan ten

'De beste heruormers, die tie uereld ooit fteejt geK!ruf, zijn zij die met zicfrzefj 6eginnen.
george 'Bemar'Sliaw
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• betere en snellere communicatie met leveranciers
• nieuwe informatie
• beter gebruik van informatie.

2 Verbeteringconcurrentiepositie
2.1 Innovativiteit

Omzetverhoging, omzethandhaving: extern gericht
producten en diensten
• substitutie van producten
• substitutie van diensten
• innovaties ten aanzien van producten en dienstenpakket
markten
• nieuwe distributiekanalen en markten
relaties met klan ten
• nieuwe en/of hechtere relaties met klanten.

2.2 Flexibiliteit
groter reactievermogen
• beter inspelen op veranderingen van de omgeving
• grotere besluitvaardigheid.

Voordelen
de inventarisatie van opbrengsten wordt nauwkeuriger en vollediger
de verschillende opbrengstensoorten worden gecategoriseerd
dubbeltellingen worden makkelijker voorkomen.

Beperkingen en aandachtspunten
dubbelteUingen dienen te worden voorkomen door de nadruk te leg-
gen op de onderliggende redeneringen en communicatie
de mate van detaillering is per fase verschillend
registreer uitgangspunten, redenaties, risico's en gemaakte keuzes
pro beer de afdelingen en schatters te committeren aan de gemaakte
schattingen.

8.4.2 Expertmethode
Doel
De opbrengsten zo nauwkeurig mogelijk laten inschatten door de personen
die daar het beste zicht op hebben.

Toepasbaarheid
Deze methode wordt gebruikt om opbrengsten in te schatten.

Jiet isgema/(KgfijKgr regeringen omuer te werpen ian gewoontes en ienK:fJJijzen.
'Wi([imn Moore
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Werkwijze
Bij het begroten van opbrengsten met behulp van de expertmethode is het
van belang dat de juiste personen de schattingen maken. Dat zijn de men-
sen die het beste zicht hebben op de te behalen opbrengsten.

Bij het begroten van opbrengsten is de tweedeling van de opbrengsten-
checklist van belang, te weten:

interne bedrijfsvoering (efficiency en effectiviteit)
concurren tiepositie (innovativiteit en flexibiJiteit).

In onderstaande tabel staat vermeld welke opbrengstensoort door welke
personen in de organisatie geschat dienen te worden:

flexibiliteit

Schatten door

gebruikers

gebruikers

topmanagement

topmanagement.

Opbrengstensoort

efficiency

effectiviteit

innovativiteit

Gebruikers, managers en controllers dienen de opbrengsten als gevolg van
verbetering van efficiency en verhoging van de effectiviteit in te schatten.
Om subjectiviteit tegen te gaan, dienen meerdere gebruikers onafhankelijk
te schatten.
Vervolgens worden de schattingen kritisch besproken met het management
en eventueel bijgesteld.

Innovativiteit en flexibiliteit zijn opbrengstensoorten die niet gericht zijn
op de interne bedrijfsvoering maar direct op het verbeteren van de con-
currentiepositie. Dit 500rt projecten zijn veelal van strategisch belang.
Topmanagement is de aangewezen persoon om het verbeteren van de con-
currentiepositie in te schatten.

Het is van be lang dat iedere schatter zijn uitgangspunten en achterliggen-
de redenatie expliciet maakt en de in zijn ogen belangrijkste risicofactoren
identificeert. Dit helpt bij het nemen van go/no go-beslissingen en bij het
managen van het project.

Een relevante techniek bij de expertmethode is de Delphi-methode. De vol-
gende stappen worden daarbij onder begeleiding van de coordinator door-
lopen:

!Jiet is moeiujk!r een atoom te sp[ijten dan. een oootoordeel.
'Einstein
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1. alle schatters krijgen de productspecificaties en een formulier om hun
schattingen op te noteren

2. iedere expert schrijft anoniem zijn onderbouwde schattingen op. Er
mogen vragen worden gesteld aan de coordinator. Tussen de experts
onderling mag geen communicatie plaatsvinden

3. de coordinator haalt de formulieren op
4. de coordinator maakt op papier een samenvatting van de verschillende

schattingen en deelt deze weer rond met het verzoek opnieuw onder-
bouwde schattingen te maken

5. de deskundigen vullen de formulieren weer in. Groepsdiscussie is
wederom niet toegestaan.

De laatste stappen kunnen meerdere keren worden herhaald.

Een variant op de Delphi-methode is de Wideband Delphi-methode.
Hierbij vindt wel een groepsdiscussie plaats. De volgende stappen worden
dan doorlopen:
1. aIle schatters krijgen de productspecificaties en een formulier uitge-

deeld om hun schattingen op te noteren
2. er vindt een groepsdiscussie plaats onder leiding van de coordinator

over de schattingsproblematiek.

Voordelen
meerdere mensen schatten de opbrengsten
er wordt bewust de nodige aandacht besteed aan het begroten van
opbrengsten
er wordt door betrokkenen gecommuniceerd en gediscussieerd over de
meerwaarde van het project
relatief eenvoudige methodiek.

Beperkingen en aandachtspunten
er moeten maatregelen worden getroffen om de objectiviteit van schat-
tingen van betrokkenen te waarborgen. Degenen die de opbrengsten
kunnen inschatten hebben veelal ook een bepaald belang bij het al dan
niet doorgaan van een project. Laat meerdere mensen schatten
schattingen moeten goed worden onderbouwd en goed worden door-
gesproken met het management
probeer niet op basis van de expertmethode perse in een korte tijd tot
een volledige begroting te komen. Soms moet meer informatie worden
verzameld
niet alleen de opbrengsten in geld maar ook de kwantitatieve onder-
bouwing daarvan is van belang. Welke factoren leiden ertoe dat we geld
verdienen aan dit project

Je fze6t dtie soorten mensen: zij die dinqen doen ge6euren, zij die !QjK!n
wat er zal ge6euren en zij die zich ajvragen wat er eigenfijl(ge6eurt.

1<P6ert 5lntfwny
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registreer uitgangspunten, redenaties, risico's en gemaakte keuzes
probeer schatters te committeren aan de gemaakte schattingen.

8.4.3 Gewogen schatten
Doel
Gewogen schatting is een hulpmiddel dat gericht is op het kwantificeren
van opbrengsten.

Toepasbaarheid
Gewogen schatten worden veelal gehanteerd bij moeilijk te kwantificeren
opbrengsten. Vooral bij het schatten van opbrengsten die betrekking heb-
ben op veranderingen in de concurrentiepositie is een gewogen schatting
vaak het beste alternatief.

Werkwijze
Gewogen schattingen kunnen het beste gedaan worden met meerdere per-
sonen. Vaak kan men niet direct een geldbedrag noemen bij een opbreng-
stensoort. Maar men kan weI indien ruime grenzen worden aangegeven
zeggen of iets meer of minder oplevert.
Door mime grenzen aan te geven en deze vervolgens steeds krapper te
maken, komt men toch tot kwantificering. Op deze eenvoudige manier
worden vaak verrassend goede resultaten behaald. Ook marges kunnen op
deze manier worden bepaald.

Voorbeeld
In een gesprek trachten twee BU-directieleden de opbrengsten te kwantifi-
ceren.
Een voorbeeld van hoe zo'n gesprek verloopt:
directielid A: stijgt het marktaandeel 50% als gevolg van invoering van een

systeem
directielid B: nee, met vee! minder
directielid A: stijgt het marktaandeel met 0,1 %
directielid B: nee, met meer
directielid A: met 10%
directielid B: dat lijkt me iets te veel
directielid A: met 5%
directielid B: minimaal, ik denk aan een stijging tussen de 5 en 7%
directielid A: dat is dan een verhoging van de omzet met 2,5 tot 3,5 miljoen
directielid B: de opbrengsten schatten we dus op 3 miljoen met een marge

van plus of min 0,5%
clirectielid A: oke, dat lijkt me een goede schatting.

Pretentie.s groeien sneller ian presta ties.
Yl.6raliam YlntfUmie Potijn
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Voordelen
er wordt door betrokkenen gecommuniceerd en gediscussieerd over de
meerwaarde van het project
mensen worden gedwongen bewust na te denken over opbrengsten en
de marges die daarbij gehanteerd moeten worden
met behulp van gewogen schattingen kunnen opbrengsten gekwantifi-
ceerd worden die anders slechts gekwalificeerd zouden worden
eenvoudige methodiek.

Beperkingen en aandachtspunten
er moeten maatregelen worden getroffen om de objectiviteit van schat-
tingen van betrokkenen te waarborgen. Degenen die de opbrengsten
kunnen inschatten hebben veelal ook een bepaald belang bij het al dan
niet doorgaan van een project. Laat meerdere mensen schatten
niet aIleen de opbrengsten in geld maar ook de kwantitatieve onder-
bouwing daarvan is van belang. Welke factoren leiden ertoe dat we geld
verdienen aan dit project? Ook deze factoren kunnen worden geschat
met behulp van gewogen schatten.

8.4.4 Cost displacement-methode
Doel
Deze methode is gericht op het nemen van een go/no go-beslissing bij het
invoeren van een nieuw automatiseringsproject.

Toepasbaarheid
Deze methode is toepasbaar bij automatiseringsprojecten die gericht zijn
op het verlagen van kosten. De methodiek is niet bruikbaar bij automatise-
ringsprojecten waarbij het gaat om het creeren van toegevoegde waarde in
plaats van het realiseren van besparingen of het vermijden van kosten. Dit
is bijvoorbeeld vaak het geval bij end-user computing.

Werkwijze
De uitgangspunten van de methode zijn drieledig:

de opbrengsten van het nieuwe systeem zijn op zijn minst gelijk aan de
opbrengsten van het bestaande systeem
de nadruk ligt op vergelijking van kosten
besparingen en vermijding van kosten worden daadwerkelijk gereali-
seerd bij invoering van het nieuwe systeem.

De kosten van de invoering van een geautomatiseerd systeem worden ver-
geleken met de som van de te besparen en te vermijden kosten. Indien de

In tie confrontatie met de ver6eeUfiTIfJwont zich. fiet ware gezich.t van de wie.
'l(ees 'lIu!fk.
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levenscycluskosten van het in te voeren systeem gelijk zijn aan of lager zijn
dan de besparingen en kostenvermijdingen dan is het systeem gerechtvaar-
digd.
Aangezien de kosten van invoering vaak veel eerder gemaakt worden dan
de opbrengsten als gevolg van kostenbesparing en -vermijding gerealiseerd
worden, is verdiscontering van zowel kosten als opbrengsten raadzaam. De
aanschafvan een systeem is dan economisch gerechtvaardigd indien de ver-
disconteerde kosten gedurende de levenscyclus van het informatiesysteem
lager zijn dan de verdisconteerde opbrengsten van het systeem.

Voordelen
een relatief eenvoudige methode
'harde' kosten worden vergeleken met 'harde' baten.

Beperkingen en aandachtspunten
de meeste investeringen zijn niet uitsluitend op kostenverlaging gericht
de huidige kosten zijn zeker en de levenscycluskosten van het nieuwe
systeem zijn slechts een schatting. Veelal vallen deze in de praktijk
hoger uit.

Voor onderliggende literatuur verwijzen wij naar het boek Automatisering,
productiviteit en kwaliteit van Kantoorarbeid van Wentink en Zanders,
1988.

fl
I 8.4.5 Methode van tijd- en loonkostenbesparing
() Doel ---

Deze methode is gericht op het bepalen van &e opbrengsten van een auto-
matiseringsproject als gevolg van besparingen in tijd.

Toepasbaarheid
Deze methodiek is ontwikkeld voor toepassing bij kantoorautomatisering
en managementinformatiesystemen. Voor andere systemen is toepassing
ook mogelijk.

,-Ii Werkwijze
c- De uitgangspunten van deze methode zijn:

de kosten van additionele arbeidskrachten worden altijd afgewogen
tegen hun bijdrage aan de toegevoegde waarde van de onderneming
de bespaarde tijd kan altijd worden besteed aan nuttige activiteiten. De
waarde van deze activiteiten wordt gelijkgesteld aan de waarde van het
werk waar nu tijd op wordt bespaard.

Woruferen I(pmen soms zoe! VOOl; maar je moet er afschuwe{ij/( had ooor werK!-n.
Chaim. 'Weizmann
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De volgende stappen worden doorlopen:
1. er wordt een schatting gemaakt van de te besparen arbeidstijd per acti-

viteit als gevolg van het automatiseringsproject
2. het percentage van de totaal bespaarde tijd wordt vermenigvuldigd met

de loonkosten per tijdeenheid van de betreffende medewerker.

Een variant hierop is dat deze be sparing wordt verkregen doordat de
betreffende gebruikers in dezelfde tijd een hogere productie halen.
Hierdoor wordt de tweede stap anders namelijk:
2. het percentage productiviteitsverhoging wordt vermenigvuldigd met de

loonkosten per tijdeenheid van de betreffende medewerker.

Voorbeeld
Tijdbesteding van manager A

bespaarde tijd = 10/40 x 100% = 25%
opbrengst als gevolg van het automatiseringsproject:
25% x f lOO.OOO,-= f 25.000,-.

Activiteiten

Management

Routinezaken

Niel productief

Uren Bespaarde tijd

o
5

5

20

15

5

Loon manager A ~ I 100.000,-

Voordelen
gestructureerde methode om tijdbesparingen bij kantoorautomatise-
ring te waarderen.

Beperkingen en aandachtspunten
er wordt geen rekening gehouden met de altematieve besteding van de
bespaarde tijd. De opbrengst is f 25.000,- ongeacht de alternatieve
tijdbesteding. Voor de gerealiseerde opbrengst is het van belang hoe de
manager zijn bespaarde tijd besteed.

Voorbeeld
Zowel bij A als bij B is de berekende opbrengst f 25.000,-, terwijl het aan-
nemelijker is dat de gerealiseerde opbrengst in geval B hoger is:

er is geen lineair verband tussen tijdbesparing en loonkosten
met deze methodiek berekende opbrengsten zijn lang niet altijd te
realiseren.

.:lISje niet tueet uuuuheen. je gaat, ian 6rengt erR!: weg je daar.
?£.'J{ cfw.ttetjee
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Activiteiten Nieuwe tijdbestedingen

A B

Management 25 30

Routinezaken 15 10

Niet productief 0 0

Voor onderliggende literatuur verwijzen wij naar het boek Automatisering,
produetiviteit en kwaliteit van Kantoorarbeid (1988) van Wentink en
Zanders.

8.4.6 Hedonistisch loonmodel
Doel :::.----:-
Dit model is gerieht op het bepalen van de opbrengsten van een automati-
seringsprojeet als gevolg van een effeetievere tijdbesteding.

Toepasbaarheid
Het hedonistiseh loonmodel is een model dat vooral gerieht is op kantoor-
automatisering en managementinformatiesystemen, maar is ook bij andere
systemen toepasbaar.

Werkwijze
Uitgangspunt is dat de werknemers versehillende soorten aetiviteiten ver-
riehten die ieder een versehillende intrinsieke waarde hebben voor de
organisatie. Het gebruik van administratieve systemen, informatiesystemen
en kantoorautomatisering zal leiden tot verandering in werkpatronen. De
werknemers zullen hierdoor een groter gedeelte van hun tijd kunnen
besteden aan aetiviteiten met een hogere intrinsieke waarde.
Er wordt aangenomen dat de waarde van iemands werkzaamheden voor de
organisatie gelijk is aan zijn/haar loonkosten.

Op hoofdlijnen worden de volgende stappen doorlopen:
allereerst wordt de tijdbesteding per werknemer aan de diverse aetivi-
teiten bepaald
vervolgens wordt de tijdbesteding per werknemer aan de diverse aetivi-
teiten gesehat
daarna wordt de intrinsieke waarde van de diverse aetiviteiten bepaald.
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de totale waarde van de door een
werknemer verriehte werkzaamheden gelijk is aan zijn/haar loonkos-

.5l1Sje al in de put zit, neejt fi.etgeen ziti meet om verier tegraven.
1(oy 'W 'Wafters
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ten
tenslotte wordt de opbrengst berekend. Dat wordt gedaan door per
werknemer de waarde van het totaal van de door hem verrichte activi-
teiten af te trekken van de verwachte waarde van de door hem verrich-
te activiteiten na automatisering. De totale waarde van de door een
werknemer verrichte activiteiten neemt dus toe bij geIijkblijvende loon-
kosten.

Voorbeeld
Hierna wordt het model in 10 stappen uitgelegd aan de hand van een uit-
gewerkt voorbeeld:

1. classificeer de werknemers
2. classificeer de verschillende soorten werkzaamheden die moeten wor-

den uitgevoerd
3. bepaal de tijdbesteding per activiteit per werknemer
4. stel een werkprofielmatrix op.

buidige situatie werk met een boge waarde werk met een \age of geen

waarde

mgt SI)£c. rout. adm. uitu. niet

Profs profs techno prod.
managers 30% 16% 13% 16% 7% 18%
Sf. profs 2% 35% 26% 13% 12% 12%
jr. profs 1% 10% 50% 13% 14% 12%
adm. techno 0% 0% 1% 58% 27% 14%

l; seer. 0% 0% 0% 10% 76% 14%

mgt

spec. profs

rout. profs

adrn. techno

~ managementtaken

~ gespecialiseerde stafwerkzaamheden

~ routinematige stafwerkzaamheden

~ administratief technische werkzaamheden

~ administratief uirvoerende werkzaamheden

~ niet productieve bezigheden

uitv.

niet prod.

5. verzamel informatie over:
• het aantal werknemers
• salarissen
• overwerk
• vakanties

%in/(jng is easy, acting difficu{t . .9lJu{ to put one's tfwugfits into action,
the most difficu{t in tfie uotid.

Ijoetlie
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6. schat de (veranderde) tijdbesteding van de werknemers na automatise-
ring

7. stel de werkprofielmatrix op

verwachte situatie werk met eeo hoge waarde werk met eeo lage of geeD

waarde

mgt spec. rout. adm. uitv. niet

profs profs techno prod.

managers 35% 20% 15% 5% 10% 18%

sr. profs 2% 42% 29% 8% 8% 12%

jr. profs 1% 15% 55% 10% 8% 12%

adrn. techno 0% 0% 1% 25% 10% 14%

seer. 0% 0% 0% 78% 10% 14%

8. vergelijkingen opstellen om de opbrengsten te kunnen berekenen

waarde van arheid

mgt spec. TOut. adm. uitv. niet

profs profs techno prod.

managers 30xvl+ 16xv2+ 13xv3+ 16xv4+ 7xv5+ 18xv6

sr, profs 2xvl+ 35xv2+ 26xv3+ 13xv4+ 12xv5+ 12xv6

jr. profs lxvI+ 1Oxv2+ 50xv3+ 13xv4+ 14xv5+ 12xv5

adrn. techn, Oxvi+ Oxv2+ lxv3+ 58xv4+ 27xv5+ 14xv5

seer. Oxvl+ Oxv2+ Oxv3+ 10xv4+ 76xv5+ 14xv5

onprod. Oxvl+ Oxv2+ Oxv3+ Oxv4+ Oxv5+ lxv6

vl = de impliciete waarde van managementwerkzaamheden

v2 = de impliciete waarde van gespecialiseerde stafwerkzaamheden

v3 = de irnpliciete waarde van routinematige stafwerkzaamheden

v4 = de impliciete waarde van administratief technische werkzaamheden

v5 = de impliciete waarde van administratief uitvoerende werkzaarnheden

v6 = de impliciete waarde van onproductieve bezigheden

Wie met 6eweegt, vodt 001( zijn boeien. niet.
1"onsJansen
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9. stel deze vergelijkingen gelijk aan de uurlonen van de betreffende
werknemer, bijvoorbeeld:
• managers = 50
• spec. profs = 45
• rout. profs = 40
• adm. techno = 35
• adm. uitv. = 30

waarde van arbeid profs

mgt spec. rout. adm. uitv. niet
profs profs techno prod.

managers 30xvl+ 16xv2+ 13xv3+ 16xv4+ 7xv5+ 18xv6=50

sr. profs 2xvl+ 35xv2+ 26xv3+ 13xv4+ 12xv5+ 12xv6=45

jr. profs Ixv l+ 10xv2+ 50xv3+ 13xv4+ 14xv5+ 12xv5=40

adm. techn. Oxvl+ Oxv2+ lxv3+ 58xv4+ 27xv5+ l4xv5=35

seer. Oxv l+ Oxv2+ Oxv3+ IOxv4+ 76xv5+ 14xv5=30

onprod. Oxvl+ Oxv2+ Oxv3+ Oxv4+ Oxv5+ Ixv6= 0

10 los de vergelijkingen op (6 vergelijkingen, 6 onbekenden).

categori een werk impliciete waarde buidige verwachte waarde

gedaan door per uur uren uren

managers 83.99 600 700 8.399.00

sr. profs 65.11 320 400 5.208.80

jr. profs 48.75 260 300 l.950.00

adm. techno 41.15 320 300 (832.00)

seer. 20.90 140 100 (836.00)

~ 0.00 .:Hill 2QQ 0.00

totaal 2.000 2.000 13.889.80

Voordelen
gestructureerde methode om tijdbesparingen bij kantoorautomatise-
ring te waarderen.

Beperkingen en aandachtspunten
met deze methodiek berekende opbrengsten zijn lang niet altijd te realiseren
complexe en arbeidsintensieve methodiek. Wordt dan ook vooral toe-
gepast bij grote bedrijven waar meerdere kantoorautomatiseringspro-
jecten en managementinformatiesystemen worden overwogen .

..... 'Want tussen droom en daad staan uietten in ae weg en praR.,tiscfze bezzoaren,
en ook; weemoeaigheiri die niemand R.,anverR.,faren .....

'Wifkm 'Efsscfwt
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Voor meer detailinformatie over deze methodiek verwijzen wij naar het arti-
kel Costjustifying O.A. van Sassone & Schwartz in de Datamation, 1986.

8.4. 7 Volmacht-variabele methode _ "J I"i,.
Docl 0

De volmacht-variabele methode is erop gericht om
bare opbrengsten toch te kwantificeren.

,I A,

moeilijk kwantificeer-

Toepasbaarheid
Toepasbaar bij het opstellen van een opbrengstenbegroting.

Werkwijze
De volmacht-variabele methode kijkt niet naar de waarde van de niet op
zichzelf staand te kwantificeren voordelen, maar naar de toegevoegde waar-
de die deze voordelen hebben voor de producten of diensten in de ogen
van de klant (dus uitdrukken in percentages van weI kwantificeerbare
zaken) .

De methode werkt volgens de volgende stappen:
l. maak de relatie tussen diverse producten en/of diensten zichtbaar
2. geef aan de kleinst mogelijke eenheid een indexcijfer die de mate aan-

geeft waarin deze eenheid een andere dienst of product verbetert.

Voorbeeld
De opbrengsten van de gehele rapportage bedragen f 10.000,-, dus de
waarde van 2 uur corrigeerwerk is 2/10 x f 10.000,- = f 2.000,-.

'Niet' kwantificeerbaar

correctiewerk (2 uur)

WeI kwantificeerbaar

rapportage (10 UUT)

Voordelen
eenvoudige manier die het mogelijk maakt om moeilijk te kwantifice-
ren zaken toch meetbaar te maken
maakt samenhang tussen activiteiten duidelijk.

Beperkingen en aandachtspunten
het juiste indexcijfer is moeilijk te bepalen. In het gegeven voorbeeld
hoeft die 2 uur corrigeerwerk per uur niet evenveel waarde toe te voe-
gen als de overige uren.

'Wanneer men onopfwutfefij(.acfiteroit /(f.jK!, ian vaft men onvermijrfeCij(.op zijn fwoft!.
'Jledwig speBers
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8.5 Begrotingstechnieken voor kosten

8.5.1 Kostenchecklist
o Doel

Het doel van de kostenchecklist is te komen tot een betere begroting van
de kosten van automatiseringsprojecten.

Toepasbaarheid
De checklist is bruikbaar bij het opstellen van een kostenbegroting.

Werkwijze
Aan de hand van de checklist kan men nagaan of men een kostensoort over
het hoofd heeft gezien bij het opstellen van een begroting.

Aan de hand van deze lijst kan men nagaan of men bij het maken van een
kostenbegroting van een automatiseringsproject met aIle kosten rekening
heeft gehouden. Welke kosten men aan een project toerekent en in welke
mate, is en blijft een subjectieve aangelegenheid. Daarnaast dient opge-
merkt te worden dat geen enkele kostenchecklist lOO%volledig is en gedu-
rende automatiseringsontwikkelingen in de tijd onderhevig zal zijn aan
aanpassingen.

Wij hebben echter in de jaren een zeer uitgebreide kostenchecklist samen-
gesteld die we hier als voorbeeld hebben weergegeven.

Het gebruik van een kostenchecklist bestaat uit een aantal opeenvolgende
stappen, te weten:

inventariseer alle kostensoorten die met het project te maken hebben
vervolgens dient men bewust keuzes te maken
de keuzes bestaan uit de volgende zaken:
• wel/' niet doorbelasten
• wel/riiet projectkosten
• wel/ niet begroten
• mate van detaillering
• etcetera
ga na wie de diverse projectkosten het beste kan schatten (verschillen-
de afdelingen)
daarna worden per kostensoort meerdere schattingen gemaakt en mar-
ges bepaald
na overleg tussen schatters worden de definitieve schattingen vastge-
legd.

Iedere aanpassinq vergt een verrooch.ening. JtfIeen f(arakJerroze mensen.
passen zich gemaf(~[ijf( aan.

5In.toon 'llfoettUl11S
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Voorbeeld
De kostenchecklist automatisering bestaat uit de volgende hoofdindeling:
1. initiele kosten
2. exploitatiekosten
3. kosten voor uitbreiding en vernieuwing.

1J Checklist automatiseringskosten
1 Initiele kosten
1.1 Hardware

Computersysteem
centrale verwerkingseenheid (inclusief primair geheugen)
secundair geheugen
• disc controller
• beeldplaten drives
• cd drives
• tape drives
• overige
controllers
• disc controllers
• communicatie controllers
• tape controllers
• printer controllers
• overige
randapparatuur
• beeldschermen
• printers
• plotters
• image scanners
• OCR scanners
• lichtpennen
• grafische invoer tableaus
• overige.

Kantoorapparatuur
micofilmapparatuur
microfilmviewers
faxen
telefoontoestellen
telex
copiers
enveloppenapparatuur
snijmachines
poststempelapparatuur

'De hondeti 6raffen, maar tie R.aravaan tref(j: voort.
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image processingapparatuur
overige.

1.2 Software
Systeemsoftware

operating system
compilers
assemblers
utility software
datacommunicatiesoftware
TP monitoren
tuningspakketten
editor
beveiligingssoftware
netwerkbesturingssoftware
auditing/ tracingpakketten
softwaremonitor
overige.

Databasemanagementsysteem en ontwikkelsoftware
case hulpmiddelen
4GL
screeneditors
screenpainters
report generators
programma generatoren
DBMS netwerksoftware
querietaal
overige.

Applicatiesoftware
beheersingshulpmiddelen
conversieprogrammatuur
planningshulpmiddelen
overige.

1.3 Datacommunicatie-apparatuur
comrnunicatie-apparatuur
• communication link controller
multiplexers
• frequent division
• time division
• statistical time
overige
• gateways en bridges
• front end processors

g{iemami isgeK...k:r-Top hard werK.!-n dan. dieqene die eruoot betaalt.
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• concentrators
• modems
• overige
datacommunicatielijnen
• telefoon (huur-, kies- en interne lijnen)
• datanet
• overige
kabels en stekkers
patch panels
overige.

1.4 Personeel
Kosten voor ontwikkeling van het systeem

automatiseringsdeskundigen
• informatie-analisten
• procesanalisten
• functioneel ontwerpers
• technisch ontwerpers
• systeemprogrammeurs
• testers
• overige
projectmanagement/projectbureau
• projectmanager
• projectbureaumedewerkers
• projectadviseurs
projectplanners
secretariaten
specialisten
• materiedeskundigen
• organisatiedeskundigheden
• huisvestingsdeskundigheden
• automatiseringsspecialisten
• overige
opdrachtgevers
overige.

Kosten voor het in gebruik nemen van het systeem
afVloeiingsregelingen
herindeling en functieverschuivingen
uitvoerenden ten behoeve van data entry
overige.

1.5 Opleiding/herscholing
Kosten voor ontwikkeling van het systeem

projectteamleden

'Een oordeei (an weerUzla u/orden, een uoorootdeel nooit.
:Marie wn 'Ebron-'Esdienliach
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overige.
Kosten voor het in gebruik nemen van het systeem

management
beheerders
operators
gebruikers
voorlichting
overige.

1.6 Huisvesting
Kosten voor het in gebruik nemen van het systeem

additionele stroomaansluitingen
bijzondere stroomvoorzieningen
aanpassing werkruimte
• plafonds
• wanden
• verhoogde vloeren
• vloerafwerkingen
• overige
meubilair
• kluizen
• brand- en breekvrije kasten
• stoelen
• cornputertafels
• transportmiddelen
• overige
klimaatinstallaties
• koelvoorzieningen
• regelapparatuur
beveiligingskosten
• electronische beveiligingsvoorzieningen (brand, toegang, braak)
• blus/ gasinstallaties
• noodstroomvoorziening en no-break-voorziening
• overige
verlichtingen
• bijzondere verlichtingsvoorzieningen
• zonweringen/lichtweringen
pauze/ pantry-voorzieningen
overige.

1.7 Verwerkingskosten
in service abonnementen
• vast
• verbruik

'Waar je 001( staat, je staat a[tija op iemands tenen.
ljodjrietf'iJortUln5
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eigen beheer
• verbruik.

1.8 Overige
Kosten voor ontwikkeling van het systeem

werkruimtekosten
telefoonkosten
reis- en verblijfkosten
huur van pc's
documentatiekosten
• projectmanagement
• gebruikershandleidingen
• onderhoudshandleidingen
• installatiehandleidingen
• handleidingen voor operationele ondersteuning
• beveiligingsinstructiehandboeken
• handleidingen voor noodgevallen
• werkinstructies gebruikers
• programmadocumentatie
• overige
kosten van het parallel draaien
testkosten/ debuggen
prototypekosten
overige.

Kosten voor het in gebruik nemen van het systeem
conversiekosten van bestanden
installatiekosten
• hardware
• datacommunicatie
• overige
productiviteitsverliezen als gevolg van inleertijd
overige.

(
2

ro 2.1
Exploitatiekosten
Personeel

systeemgebruikers
gebruikers
operators
nabewerking
helpdesk/informatiesysteem
beveiligingsfunctionarissen
overige.

iMensen die veer luisteren, fie66en ook; fiet meest te uertellen.
(jOtfjrietf'1307lUlns
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2.2 Opleiding/bijscholing
management
systeembeheerders
gebruikers
operators
adviseurs met betrekking tot systeemgebruik
overige.

2.3 Supplies
gegevensdragers voor gebruik en back-up
• floppies
• cd's
• magneetbanden
• magneetschijven
• microfiches
• cartridges
• overige
papier /kettingformulieren/ stickers
linten en andere drukmiddelen.

2.4 Energie
stroom.

2.5 Onderhoud
hardware
software
datacommunicatievoorzieningen
overige.

2.6 Verwerking
in service abonnementen
• vast
• verbruik
eigen beheer
• verbruik

2.7 Documentatie
met be trekking tot het systeemgebruik
met be trekking tot het verrichte onderhoud
overige.

2.8 Overige
financiering
• rente
• afschrijving
werkruimtes
telefoonkosten voor datacommunicatie
overige.

In de natuut is K:rom dominant recht; zodra net omgef(eerrfe hetgeva{ is,
is de imdoed van de mens te fier/&nnen.

c.sns. Jiuijts
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}3 Kosten uoor uitbreiding en vernieuwing
3.1 Initiele kosten

loop de lijst voor initiele kosten opnieuw door.
3.2 Exploitatiekosten

loop de lijst voor exploitatiekosten opnieuw door.

Voordelen
de inventarisatie van kosten wordt nauwkeuriger en vollediger
de verschillende kostensoorten worden gecategoriseerd
dubbeltellingen worden makkelijker voorkomen.

Beperkingen en aandacbtspunten
niet aile kostenposten/ -soorten hoeven van toepassing te zijn op het
betreffende project
de mate van detaillering is per fase verschillend
er moet bewust gekozen worden voor het al dan niet mee-/toerekenen
van de verschillende kosten.

o 8.5.2 Expertmethode voor kosten
" Doel

De kosten zo nauwkeurig mogelijk laten inschatten door de personen die
daar het beste zicht op hebben.

Toepasbaarbeid
Deze methode wordt gebruikt om kosten in te schatten.

Werkwijze
Bij het begroten van opbrengsten met behulp van de expertmethode is het
van belang dat de juiste personen de schattingen maken. Dat zijn de men-
sen die het beste zicht hebben op de te behalen kosten. Dat verschilt veel-

4 al per kostensoort. De hardware- en softwarekosten zullen het beste kun-
o nen worden bepaald door medewerkers van de automatiseringsafdeling.
r Maar de huisvestingskosten zal de controller het beste kunnen aangeven.
"

Schattingen worden door de experts gemaakt op basis van hun ervaring,
beschikbare ervaringsregels en benchmarks, gegevens uit de kostenver-
deelstaat en hun inzicht in de huidige situatie. Bij hun schattingen zullen
zij rekening dienen te houden met de kwaliteit en ervaring van projectbe-
trokkenen, ervaring met en kwaliteit van gehanteerde CASE-tools, de mate
van innovativiteit van het te ondernemen project en de daarmee gepaard
gaande risico's, etcetera.

Ideeen. {ij/(en op IQ.tuferenj die van u zijn a{tija de beste.
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Het is van belang dat iedere schatter zijn uitgangspunten en achterliggen-
de redenatie expliciet maakt en de in zijn ogen belangrijkste risicofactoren
identificeert. Dit helpt bij het nemen van go/no go-beslissingen en bij het
managen van het project.

1 Om subjectiviteit van schatters enigszins uit te bannen is het raadzaam per~ kostensoort meerdere experts te laten schatten. Hierbij is het vaak verstan-
dig ook experts te laten schatten die niet in het projectteam zitten. Zij heb-
ben irnmers geen belang bij het project en dus geen belang bij het bewust
schetsen van een positief of negatief beeld.

Bij hantering van de expertmethode wordt vaak de (Wideband) Delphi-
methode gebruikt om te komen tot betere schattingen. Voor een beschrij-
ving van de Delphimethoden verwijzen wij naar 8.4.2 Expertmethode.

Voordelen
meerdere mensen schatten de kosten
er wordt bewust de nodige aandacht besteed aan het begroten van ver-
schillende kostensoorten
er wordt door verschillende partijen gecommuniceerd en gediscus-
sieerd over de kosten van het project
relatief eenvoudige methodiek.

Beperkingen en aandachtspunten
er moeten maatregelen worden getrofIen om de objectiviteit van schat-
tingen van betrokkenen te waarborgen. Degenen die de kosten kunnen
inschatten hebben veelal ook een bepaald be lang bij het al dan niet
doorgaan van een project. Laat meerdere mensen schatten, ook men-
sen van buiten het projectteam
schattingen moeten goed worden onderbouwd en goed worden door-
gesproken met het management
probeer niet op basis van de expertmethode perse in een korte tijd tot
een volledige begroting te komen. Soms moet meer informatie worden
verzameld
registreer uitgangspunten, redenaties, risico's en gemaakte keuzes
probeer schatters te committeren aan de gemaakte schattingen.

8.5.3 Analogie-metlwde
Doel
De methode is erop gericht om te komen tot een kostenbegroting op basis
van ervaringscijfers uit eerdere projecten.

'Len onbetrouuibaar gefzeugen is een bron. van goerfe ideeen.
M.'W,!(M. van Ouerbeek;
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Toepasbaarbeid
Deze methode wordt gebruikt om kosten in te schatten. De analogie metho-
de kan worden gebruikt bij het schatten van de totale projectkosten, een
deelproject, een specifiek systeem of een bepaalde kostenpost.

Werkwijze
De kosten van een nieuw project worden begroot op basis van vergelijkba-
re (delen van) voltooide projecten. De verschillen en overeenkomsten tus-
sen het reeds voltooide project en het uit te voeren project worden geiden-
tificeerd en de historische begroting wordt waar nodig zodanig aangepast
dat een schatting van de kosten van het nieuwe project wordt verkregen.
Indien mogelijk is het raadzaam projectmedewerkers uit het eerder uitge-
voerde project bij het begroten te betrekken.

Voorbeeld
Project A dat begroot moet worden heeft veel overeenkomsten met een
project B dat een jaar eerder is uitgevoerd. De totale projectkosten van pro-
ject B bedroegen destijds f 1.000.000,-, waarvan f 500.000,- softwarekos-
ten. Er zijn echter weI enige verschillen met het project van toen. De
belangrijkste verschillen met project B zijn:

10% meer verschillende overzichten + f 50.000,-
hergebruik van bestaande modules resulteert in 15%
lagere softwarekosten - f 75.000,-
het projectteam is vrijwel identiek, de opleidings-
behoefte wordt hierdoor lager ingeschat - f 5.000,-
door leereffecten op het gebied van projectmanagement
worden 10% lagere totale kosten verwacht - f 100.000,-

De totale kosten van project A worden geschat op:
f 1.000.000,- + 50.000,- - 75.000,- - 5.000,- - 100.000,- = f 870.000,-.

Voordelen
ervaringen uit eerdere projecten geven een referentiepunt
er wordt automatisch geleerd van fouten uit het verleden.

Beperkingen en aandachtspunten
er dienen historische projectgegevens voorhanden te zijn, bij voorkeur
in een databank. Hierbij is een zekere standaardisatie vereist
er dient een goede analyse van de destijds opgetreden verschillen tus-
sen begroting en werkelijkheid beschikbaar te zijn, alsmede de veron-
derstellingen die gehanteerd zijn bij het maken van de schattingen
de veronderstellingen en uitgangspunten van de opgestelde begroting
moe ten expliciet worden gemaakt en vastgelegd.

'Een breed denkraam.geeft een range looptijd.
P. uan/Iurennout
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Voor uitgebreidere toelichting verwijzen wij naar het boek 'Hoe duur is
programmatuur?' van Heemstra (1989).

"-78.5.4 Verlwudingsgetallen
Doel
Met behulp van verhoudingsgetallen toekomstige kosten te bepalen op
basis van reeds bekende e.g. geschatte kostenposten.

Toepasbaarheid
Verhoudingsgetallen kunnen worden gebruikt om de kosten te schatten
gedurende de gehele levenscyclus van een systeem. De bruikbaarheid van
verhoudingsgetallen is echter afhankelijk van de soort verhoudingsgetallen
die men in de loop der tijd heeft verzameld. Ook kunnen verhoudingsge-
tallen worden gehanteerd om de benodigde capaciteit en doorlooptijd te
bepalen.

Werkwijze
Met behulp van verhoudingsgetallen kunnen kostenposten worden
begroot. Uitgangspunt zijn dan reeds bekende kostenposten (gerealiseerde
kosten) of kostenposten die redelijkerwijs zonder verhoudingsgetallen
reeds konden worden geschat.

Definiering van verhoudingsgetallen en het verzamelen van gegevens om
verhoudingen te bepalen is cruciaal. Soms staan bepaalde zaken helemaal
niet in een vaste verhouding tot elkaar en vaak verschillen verhoudingen
per soort project, gebruikte ontwikkelomgeving, ontwikkelmethodiek, etce-
tera. Bij definiering van verhoudingsgetallen gaat het er vooral om een
beperkt aantal relevante verhoudingsgetallen te vinden en niet zozeer aller-
lei mogelijke verhoudingen te definieren. Voor elk verhoudingsgetal moe-
ten immers historische gegevens worden verzameld.

Verder is het van be lang dat verhoudingsgetallen up to date worden gehou-
den op basis van voortschrijdend inzicht en toename van het aantal erva-
ringsgegevens. Verhoudingsgetallen zijn namelijk veelal aan verandering
onderhevig.

Bij verhoudingsgetallen valt te denken aan:
de exploitatiekosten bedragen X% van de ontwikkelkosten
de kosten per functiepunt bedragen X
de facilitaire kosten bedragen X per vierkante meter
de reiskosten bedragen X per projectmedewerker

'Er tuordt meer tijd verkpJist tijdens fret werkf-n dat tijdens het nietsdoen. .
.!-t.M. 9>fo([jnger
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X% van de to tale kosten zijn projectrnanagementkosten
X% van de totale kosten is nodig voor het maken van een goede kosten-
batenanalyse.

Hierna zuilen wij een voorbeeld iets verder uitwerken.

Voorbeeld
De ontwikkelingsinspanningen van softwareprojecten zijn meestal in vaste
verhoudingen over de fasen verdeeld. Afhankelijk van de gevolgde ontwik-
kelingsstrategie en het type project verschillen deze verhoudingen.
Deze verhoudingsgetallen moeten met behulp van historische projectgege-
vens voor het betreffende bedrijf worden bepaald.

Als de kosten van de definitiefase bekend zijn kan men de kosten van de
overige fasen met behulp van deze verhoudingsgetallen berekenen. Het is
hierbij belangrijk om onderscheid te maken tussen activiteiten en fasen.
Hieronder zijn twee soorten verhoudingsgetallen uitgewerkt.

Praktijkvoorbeeld van een bank

on twerp

De}\tail

antwerp

Realisatie-

rase

Invoering Gebruik &

beheer

Informatie- Definitie-

planning rase

Globaal

12% 8% 10% 70%

Project = 100%

ontwerp ontwerp

Programmeren,

testen, invoeren

Vooronderzoek/

definitiestudie

Functioneel Technisch

10% 40% 20% 30%

Project = 100%

Bron: P. RI1WOld,1989

Voordelen
eenvoudig toe te passen methode
toepasbaar in een vroeg stadium
goed te combineren met algoritrnische modellen.

'De wet van '.Murphy berust op selectieue perceptie.
C.JI..!M. 'Boon
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Beperkingen en aandachtspunten
verhoudingsgetallen kunnen veranderen als gevolg van technologische
vooruitgang
voor iedere ontwikkelingsstrategie zijn historische gegevens per type
project en per fase nodig
schattingen met grote bandbreedte
de definiering van verhoudingsgetallen is van groot belang. Soms
bestaat er geen vast verband tussen bepaalde zaken.

8.5.5 Model van DeMarco (BANG)
Doel
BANG is een model voor het begroten van software-ontwikkelinginspan-
ning en de daarmee gepaard gaande kosten.

Toepasbaarheid
BANG is toepasbaar vanaf het globaal ontwerp en is bedoeld voor inforrna-
tiesystemen, waarvan kosten van de ontwikkeling van de syteernfuncties
gerelateerd worden aan de te automatiseren bedrijfsprocessen.

Structuur van de methode van BANG

specificaties...
ornvang specificaties...
cornplexiteit functies (CF)...
L (CF) = ornvangscornplexiteit systeern

...
benodigde on twikkelinspanning

...
doorlooptijd + kosten

ervaringscijfers

Werkwijze
Om de inspanning voor de verdere automatiseringsontwikkeling te kunnen
schatten worden de volgende stappen doorlopen:
1. vaststellen van het aantal functionele primitieven (FP)
2. bepalen van de omvang en de complexiteit van de geinventariseerde

FP's
3. schatten van de voor ontwikkeling benodigde inspanning en kosten.

o/OOT 2015 za! het eerste tiigitafe auto-onqeluk; met tfotiefijk;g. a/wop
op tie injormatiesne[weg fte66en pfaatsgevontfen.

:M.J. Jfoogeveen
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1 Vaststellen van het aantal functionele primitieven (FP)
FP's zijn de elementaire processen (processen op het laagste niveau) en de
interne controleprocessen in de Dataflow diagrammen.
Het aantal FP geeft de omvang van de ontwikkelinspanning weer.

Het model gaat bij het schatten uit van dataflow-diagrammen uit de ont-
wikkelingsmethode Structured Systems Analysis (SSA). Hierin komen de
transformaties van de verschillende gegevensstructuren tot uitdrukking. Te
zamen levert dit een netwerk van aan elkaar gekoppelde FP's op. Het tellen
daarvan geeft een indicatie van de complexiteit en omvang. Er moeten ech-
ter correctieslagen worden gemaakt omdat grootte en complexiteit per FP
kunnen verschillen.

2 Bepalen van de omvang en de complexiteit van de gei'nventanseerde FP's
De ene FP is omvangrijker en complexer dan de andere. Er zijn twee correc-
tieslagen nodig om uniformiteit te verkrijgen.

Voor de omvang van een FP wordt het aantal relaties (invoer en uitvoer)
met andere functionele primitieven genomen. De relatieve grootte van een
transformatie kan worden benaderd als een functie van het aantal attribu-
ten dat een functionele primitieve in- en uitgaat (het aantal Token Counts:
TC).
Deze benadering levert een indicatie van de omvang van de gespecificeer-
de functionele primitieven op, de zogenaamde Corrected Functional
Primitive Increment (CFPI):

CFPI = 0,5 x TC x log2 (TC) (correctie voor omvang).

Correctiefactor

0,6

0,5

1,0

0,8

1,0

1,0

Voorbeelden van FP's en de daarbij behorende correctiefactoren voor complexiteit

Caiegorie
FP's die invoergegevens opsplitsen of combineren

FP's die gegevens bijwerken

FP's die gegevens analyseren en daarop aerie ondernemen

FP's die invoer van mens-machine interface evalueren

FP's die de interne consistentie controleren

FP's die teksten manipuleren

FP's die de interactie met gebruikers synchroniseren

FP's die uitvoer genereren

FP's die sirnpele berekeningen uitvoeren

FP's die ingewikkelde berekeningen uitvoeren

1,5

1,0

0,7

2,0

'Eett goeae co[[egais meer ian fret halve wer~
C.'13.'M. te Stroet
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Voor het bepalen van de complexiteit van een FP wordt elke FP onderge-
bracht in een bepaalde complexiteitsklasse. Met elke klasse correspondeert
een correctiefactor. De omvang van een functie, ook wel BANG's Increment
(BI) genaamd wordt nu bepaald door:

BI = CFPI x correctiefactor.

3 Schatten van de uoor ontwikkeling benodigde inspanning en kosten
De inspanning wordt weergegeven door de volgende formule:
inspanning = a x (1: BI) b

a en b moe ten met behulp van calibratie op basis van ervaringscijfers wor-
den bepaald.

Het volgende verband bestaat tussen BANG en FPA:
1: BI = 5 x FPA

Dit verband geeft aan dat in een vroeger stadium dan FPA redelijk betrouw-
bare schattingen kunnen worden gerealiseerd met BANG.

Voordelen
de eenheid van omvang is in een vroeg stadium te bepalen
een gebruikersvriendelijke maar technisch gecrienteerde methode
redelijk betrouwbaar en vroeg toepasbaar.

Beperkingen en aandachtspunten
gevoelig voor organisatie specifieke factoren
het model stelt eisen aan data-, procesmodel en aan de informatie die
van het project wordt bijgehouden
dataflows moeten volledig en correct tot op elementair procesniveau
zijn gespecificeerd (specificaties concreet en voldoende gedetailleerd)
weinig empirisch materiaal voorhanden
het is primair voor procesgeorienteerde systemen
er zijn twijfels met be trekking tot de nauwkeurigheid en mogelijkheid
van het in een vroeg stadium toepassen van dit model.

De methode BANG door DeMarco, 1982 is uitvoerig beschreven in het
boek Controlling software projects: management, measurement and esti-
mation.
Verder hebben Florijn en Hoppener hun praktijkervaring met het model
beschreven in het artikel 'Schatten van omvang en complexiteit van infor-
matiesystemen in ontwikkeling', Informatie,jaargang 35, nr. 10.

Sojtware-ontwik.k?fing uerioopt fzet snelst uianneer tie computer buitett werl(jng is.
y.J.L. Ouwerfing
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8.5.6 Functiepunt analyse (FPA)
FPA is veruit de meest gebruikte techniek om softwarekosten te begroten.
Daarom besteden wij hier wat meer aandacht aan de werking van FPA dan
aan de werking van andere technieken.

Doel
FPA is gericht op het bepalen van de omvang en de complexiteit van het
softwaresysteem op basis van het eisenpakket van de toekomstige gebrui-
kers. Mede op basis van deze omvangschatting kunnen de ontwikkelkosten
worden bepaald.

Toepasbaarheid
FPA is in principe toepasbaar vanaf het functioneel ontwerp. Ook zijn initia-
tieven ontplooid om met behulp van FPA de onderhoudskosten van een soft-
waresysteem in te schatten. Verder is er een variant op FPA, interprogram
functiepunt analyse ClFPA).IFPA is reeds toepasbaar vanaf de definitiefase.

Het inzetgebied van FPA

Det.ontw. Bouw

Definiue- Basis Functio- Tech Tech. Real i- Invoe- Onderhoud
sr.udie on twerp neel Real. on twerp saue ring

on twerp Studie

D D
3.1 4.1

I-T ~ T ~ Y 'T LT
A. Beslisdocurnent Basisontwerp; eerste

FPA-schalting (omvang, beinvloeding, begroting)

~ Beslisdocument Detailonrwerp; tweede
FPA-schatting (bijgestelde omvang, bijgestelde
beinvloeding. bijgesielde begroting)

.l. Beslisdocument Bouw;
nacalculatie FPA-schatling

Een FPA wordt opgesteld bij het afsluiten van het basisontwerp. De resulta-
ten van de FPA worden opgenomen in het beslisdocument basisontwerp
onder het beheersaspect geld.

lets is aileen. schitterend als fiet in fiet Iicht u/ord: gefwuaen.
g.j.:.r. SmoUfers
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Tijdens het uitvoeren van het detailontwerp vindt na het functioneel ont-
werp een bijstelling plaats van de schatting van de omvang. Tevens kan de
technische realisatiestudie nog aanleiding geven tot het hanteren van een
andere correctiefactor. Het beslisdocument detailontwerp zal de bijgestel-
de FPA schatting bevatten en een begroting voor het bouwtraject.
De start van de acceptatietest markeert het moment waarop de evaluatie
van de FPA schatting wordt uitgevoerd. De resultaten worden opgenomen
in het beslisdocument bouw. Wijzigingen naar aanleiding van de accepta-
tie test en de conversie als gevolg van het niet voldoen aan de specificaties
door interpretatieverschillen, beinvloeden de juistheid van de FPA schat-
ting niet, maar zegt iets over de geleverde kwaliteit. De inspanningen om
deze wijzigingen door te voeren vallen dan ook buiten de FPA schatting.

Werkwijze
De maat 'functiepunt' is de eenheid waarin het gewicht van gebruikers-
functie wordt aangegeven. Gebruikersfuncties zijn die componenten die
door de gebruiker worden gevraagd en van buiten zichtbaar zijn. Totaal
worden vijf soorten gebruikersfuncties onderscheiden:

gegevensverzamelingen
• logische gegevensverzamelingen (LG)
• koppelingsgegevensverzamelingen (KG)
gebruikerstransacties
• invoerfuncties (IF)
• uitvoerfuncties (UF)
• opvragingsfuncties (OF).

Gebruikersfuncties

Invoer

Koppelingen TabeUen

~
Logische
gegeven~
verzameling

Bestanden

'J..&'lIerl.5tuorden. eo veer aannames gerfaan als in de exacte uietenschappen.
J. Dobbelaar
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De omvang van een te bouwen informatiesysteem wordt in een aantal stap-
pen bepaald:
1. bepalen van het ongecorrigeerd aantal functiepunten

• tellen aantal gebruikersfuncties
• bepalen van de complexiteit van de gebruikersfunctie
• aantal gebruikersfuncties vermenigvuldigen met de complexiteitsfactor

2. bepalen van het gecorrigeerd (netto) aantal functiepunten
• zwaarte per beinvloedingsfactor bepalen
• totale zwaarte bepalen van de beinvloedingsfactoren
• berekenen van de correctiefactor

(0,65 + 0,01 x totale zwaarte beinvloedingsfactoren)
• het aantal ongecorrigeerde functiepunten vermenigvuldigen met een

correctiefactor. Dit geeft het netto aantal functiepunten wat een maat-
staf is voor de ontwikkelinspanning van het softwaresysteem.

Het aantal netto functiepunten wordt dan vervolgens met een norm (aan-
tal uren per functiepunt) vermenigvuldigd ter verkrijging van het voor de
bouw benodigde aantal uren ontwikkelinspanning.
Hieronder zullen wij de stappen verder toelichten.

Stap 1: Bepalen van het ongecorrigeerd aantal functiepunten
De telling betreft alleen het wat en niet het hoe van hetgeen wordt geleverd.
AIleen die componenten, die van buiten zichtbaar zijn worden geteld; de
gebruikersfuncties. Iedere soort gebruikersfunctie kent zijn eigen richtlij-
nen voor het tellen van de noodzakelijke grootheden. Hieronder worden
alle gebruikersfuncties behandeld.

Werkwijze complexiteitsbepaling invoerjunctie
bepaal het aantal unieke invoerfuncties
tel het aantal invoervelden per functie
tel het aantal bestanden dat per invoerfunctie betrokken is
bepaal de zwaarte van de functie met behulp van de complexiteitstabel
van de invoerfuncties.

Complexiteitstabel invoerfuncties

~

14 515 16+

geraad»

pleeEM bestanden

1 eenvoudig eenvoudig gemiddeld

2 eenvoudig gemiddeld complex

3+ gemiddeld complex complex

~ver measure the heiglit of a mountain until you reached the top.
rrfzenyou wil[ see Iiow row it was.

Vag JfamtfUlTsKj6fti
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Werkwijze complexiteitsbepaling uitvoerfunctie
bepaal het aantal unieke uitvoerfuncties
tel het aantal invoervelden per uitvoerfunctie
tel het aantal bestanden dat per uitvoerfunctie betrokken is
bepaal de zwaarte van de functie met behulp van de complexiteitstabel
van de uitvoerfuncties.

Complexiteitstabel uitvoerfunctie

3+ gemiddeld

515 Hi+

eenvoudig gemiddeld

gemiddeld complex

complex complex

~

;tvoergelden 14

geraad-

pleegde bestanden

1 eenvoudig

2 eenvoudig

Werkwijze complexiteitsbepaling opvraagfunctie
De opvraagfunctie wordt hierbij gezien als een combinatie van een invoer-
functie en een uitvoerfunctie. Deze dienen afzonderlijk te worden gewaar-
deerd, waarna de meest complexe het gewicht van de opvraagfunctie bepaalt:

bepaal het aantal unieke opvraagfuncties
tel het aantal invoervelden per raadpleging/opvraging
tel het aantal bestanden dat er bij betrokken is
bepaal de zwaarte van het invoergedeelte van de opvraging (complexi-
teitstabel invoerfunctie)
tel het aantal uitvoervelden per raadpleging/opvraging
tel het aantal bestanden dat er bij betrokken is
bepaal de zwaarte van het uitvoergedeelte van de opvraging (complexi-
teitstabel uitvoerfunctie
bepaal de complexiteit van de raadpleging/opvraging door de zwaarste
van de beide classificaties te nemen.

Werkwijze complexiteitsbepaling van de bestanden
tel elke logische groep gebruikersgegevens die door minstens een van
de functies wordt onderhouden
tel per gegevensverzameling het aantal gegevenselementen dat binnen
de te tellen toepassing wordt gebruikt
tel het aantal recordtypes binnen de gegevensverzameling waarin de
tabellen bijeen zijn gebracht door het aantal tabellen te bepalen
bepaal de zwaarte van de gegevensverzameling met behulp van de com-
plexiteitstabel van de bestanden.

'Estimating costs and 6enefits is one half of the business case:
assigning accountabilitu is the other.

'E.:F. 'B11fan
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Complexiteitstabel van de bestanden

~

119 2050

aantal

record lypes
1 eenvoudig eenvoudig

25 eenvoudig gemiddeJd

5+ gemiddeld complex

50+

gemiddeld

complex

complex
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Werkwijze complexiteitsbepaling van de koppelingen
tel elke permanente logische groep gebruikersgegevens die door de appli-
catie wordt gebruikt, maar door andere applicaties onderhouden wordt
tel per koppeling het aantal gegevenselementen dat binnen de te tellen
toepassing wordt gebruikt
tel het aantal record typesbinnen de koppeling waarin de tabellen, die aIleen
worden gebruikt, zijn bijeengebracht door het aantal tabellen te bepalen
bepaal de zwaarte van de gegevensverzameling met behulp van de com-
plexiteitstabel van de koppelingen.

Complexiteitstabel van de koppelingen

~

elden 119

geraad-

pleegde bestanden

2050 50+

eenvoudig gemiddeld

gemiddeld complex

complex complex

I eenvoudig

25 eenvoudig

5+ gemiddeld

Bepalen totaal van ongecorrigeerdefunctiepunten
Nadat per gebruikersfunctie is bepaald of het om een eenvoudige, gernid-
delde of moeilijke complexiteit gaat moet het aantal ongecorrigeerde func-
tiepunten worden bepaald. Dat kan door het aantal gebruikersfuncties van
een bepaalde soort en zwaarte te vermenigvuldigen met een cornplexiteits-
factor die met de volgende tabel kan worden bepaald.

LG KG JF UF OF

eenvoudig 7 5 3 4 3

gemiddeld 10 7 4 5 4

complex 15 10 6 7 6

Een. statisticus waaaae uol vertrouwen door een. ritner, lie gemidlfeU an meter liep was.
Jiij oerdronk;
{jodfriea'lJomans
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Hierin is:
LG = Iogische gegevensverzameling(en)
KG = koppelingsgegevensverzameling(en)
IF = invoerfunctie (s)
UF = uitvoerfunctie(s)
OF = opvraagfunctie(s).

Puntenoverzicht Functie Punt Analyse

- raadplegingen ..... eenvoudig x4=

Puntentelling

-invoer ..... eenvoudig x3=

..... gemiddeld x4=

= complex 1I1L"
totaa!

..... eenvoudig x4=

..... gemiddeld x5=

=~ 111=
totaa!

... eenvoudig x3=

. gemiddeld x4=

= complex lIQ=

- uitvoer

- raadplegingen

(invoer)totaal

..... gemiddeld x 5 =

= complex 111=
(uitvoer)totaal

- logische systeemverzamelingen ..... eenvoudig x 7 =

..... gemiddeld

= complex

totaa!

- koppelingen ..... eenvoudig

..... gemiddeld

=~

x5=

x7=

1IlJ2=
totaal

Totaal aantal ruwe functiepunten

!forecasting is fi~ tT!fing to driue a car 6firufjoUerf and jO{{owing directions oj a person
wfw is wOk:!ng out oj a 6ad( unndou).
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Stap 2: Bepalen van het gecorrigeerd (netto) aantal functiepunten
Om het aantal gecorrigeerde functiepunten te bepalen moet de verwer-
kingscomplexiteit van het softwaresysteem worden gewogen. Hiertoe wor-
den veertien beinvloedingsfactoren onderkend. Met behulp van weging
van deze factoren wordt een correctiefactor bepaald.

De correctiefactor wordt in twee stappen vastgesteld:
zwaarte van de beinvloedingsfactoren bepalen
berekenen van de correctiefactor.

Zwaarte van de beinuloedingsfactoren bepalen
De volgende beinvloedingsfactoren worden onderscheiden:
1. Datacommunicatie

De gegevens in de toe passing worden verzonden of ontvangen via data-
communicatie. Er moet een geografische afstand overbrugd worden en
het mag geen toevallige technische oplossing betreffen. De weging
gebeurt aan de hand van de complexiteit van de communicatie.

2. Gedistribueerde gegevensverwerking
De verwerking van de gegevens wordt op separate hardwaresystemen
uitgevoerd. De mate waarin de computersystemen samenwerken bij de
verwerking wordt gewogen.

3. Prestatiedoeleinden
De door de gebruiker vastgestelde responstijden en doorlooptijden.
Bepalend voor de weging is de mate waarin deze tijden dwingend wor-
den voorgeschreven.

4. Productiesysteem
De belasting van het hardwaresysteem waarop de toepassing moet wor-
den geexploiteerd is een ontwerp-overweging. Gewogen wordt de mate
waarin operationele beperkingen gelden.

5. Transactievolume
Onder het transactievolume wordt verstaan het aantal te verwerken
transacties per tijdseenheid en rekening houdend met de piekbelas-
ting. De mate waarin het transactievolume relevant is voor de opzet van
de toepassing dient te worden gewogen.

6. On-line data-entry
Het inbrengen van mutaties en/of controleren wordt on-line uitge-
voerd. Het percentage interactieve data-entry transacties wordt gewogen.

7. Gebruikersdoelmatigheid
De opzet van de toepassing moet leiden tot verhoogde efficiency in de
manier van werken van de gebruiker in zijn organisatie. Het aantal
zaken (menu's, on-line helpfunctie, etcetera) dat in de toepassing moet
worden opgenomen bepaalt de weging.

'De weg naar de bron.gaat tegen ie stroom in.
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8. On-line update
Er is sprake van het on-line bijwerken van interne logische gegevens-
verzamelingen. De omvang van het on-line bijwerken en de eisen ten
aanzien van de recovery zijn bepalend voor de weging.

9. Complexe interne verwerking
De interne verwerking van het softwaresysteem is complex ten gevolge
van rekenkundige verwerkingen, uitzonderingen, etcetera. Het aantal
complexiteitskenmerken bepaalt de weging.

10. Hergebruik van code
De programmatuur of delen daarvan dienen zodanig te worden opge-
zet dat gebruik in andere toepassingen mogelijk is. De omvang van de
programmatuur van een toepassing waarbij rekening is gehouden met
hergebruik dient te worden gewogen.

II. Installatiegemak
De conversie en installatie van de toepassing maken deel uit van de toe-
passing. De mate waarin de ondersteuning van installatie en conversie
is opgenomen in de toepassing dient te worden gewogen.

12. Bedieningsgemak
De automatische bediening van de toepassing maakt onderdeel uit van
de toepassing. Gewogen wordt de mate waarin dit het geval is.

13. Meerdere locaties/organisaties
De opzet van de toepassing moet implementatie ten behoeve van meer-
dere organisaties en/of meerdere locaties mogelijk maken. De mate
waarin hiermee rekening gehouden moet worden dient te worden
gewogen.

14. Flexibiliteit
Onder flexibiliteit wordt verstaan de mate waarin de gebruiker van bui-
tenaf zonder technische ingrepen, de werking van de toepassing kan
beinvloeden. De onderdelen die van buitenaf te beinvloeden zijn wor-
den geteld en bepalen de weging.

De wegingsfactor voor de beinvloeding wordt uitgedrukt op een schaal van
o (geen invloed) tot 5 (zwaarwegende invloed).

Voorbeeld Datacommunicatie
Wegingsfactor:
0: applicatie bestaat uitsluitend uit batchverwerking of een 'standalone'

PC verwerking
I: applicatie is batch maar er is sprake van aIleen remote data-entry
2: applicatie is batch maar er is sprake van remote printen en remote data-

entry
3: de on-line functies vormen hoofdzakelijk een front-end naar een batch-

'De mens is tie maat uoot alle dinqen.
Protagoras
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proces of een queryfaciliteit
4: er is sprake van meer dan een front-end (bijvoorbeeld een combinatie

van on-line verwerking en batch verwerking), maar de applicatie onder-
steunt slechts een type communicatieprotocol voor teleprocessing

5: er is sprake van meer dan een front-end, maar de applicatie onder-
steunt meerdere communicatie protocollen voor teleprocessing.

Berekenen van de correctiefactor
De totale zwaarte van beinvloedingsfactoren ligt tussen 0 en 70. Het gemid-
delde systeem heeft dus als score van de totale zwaarte van beinvloedings-
factoren 35. De totale mate van beinvloeding levert na deling door 100 en
verhoging met 0,65 de correctiefactor. De correctiefactor voor een 'gemid-
deld' softwaresysteem in een organisatie is dus 1,0.

Door het aantal ongecorrigeerde functiepunten met de correctiefactor te
vermenigvuldigen krijgje het aantal gecorrigeerde functiepunten of netto
functiepun ten.

Bepalen van het aantal normuren per functiepunt (productiviteit)
De omgeving waarin de systeemontwikkeling plaatsvindt is bepalend voor
het aantal uren dat benodigd wordt om een functiepunt te realiseren. De
productiviteitsattributen hebben zowel be trekking op de omgeving waarin
een projectteam zal werken als de situatie van de organisatie waarvoor het
project wordt uitgevoerd.

Productiviteitsattributen:
mensen
bekwaamheden
methoden
technieken
hulpmiddelen
systeemomgeving
projectmanagement
start situatie
soort project.

De variatie in deze attributen zorgt voor een grote verscheidenheid aan
omgevingen. Per onderscheiden omgeving zullen aparte productiviteitscij-
fers worden opgebouwd. Zodra er een aantal verschillende normuren per
functiepunt bekend is, is makkelijk het aantal ontwikkeluren te bepalen.
Door dat te vermenigvuldigen met een uurtarief kunnen de softwarekosten
worden begroot.

'Efficiency is ongeveer het meest effenrfige tuootd da: is uitqeuonden. JIiS ik..zou {wren da:
een restaurant efficient was, zou ik.. onmitfcfef[ijk..twijjefen aan de /(pJafiteit van fret eten.

J{enry '.Minu,6erg
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Voordelen
FPA is gebruikersgericht. De gebruiker krijgt per functie inzicht in de
benodigde hoeveelheid tijd en geld. De gebruiker heeft dus een objec-
tief hulpmiddel om binnen het budget te kunnen kiezen welke functies
wei en welke niet zullen worden ontwikkeld
relatief veel ervaring voorhanden. In Nederland is veel van deze kennis
gebundeld in de gebruikersvereniging de NEFPUG
FPA biedt houvast bij het uitbesteden van werk, immers de omvang is
objectief en eenduidig vastgelegd
het vooraf beschikbaar hebben van een objectieve vaststelling van de
omvang van een softwaresysteem heeft grote voordelen voor de nacal-
culatie van het project
goede computerondersteunende software voorhanden.

Beperkingen en aandachtspunten
Veelal kost het een aantal jaren voordat FPA-gebruik voordelen oplevert.
Deze termijn wordt vaak onderschat.

Kritieke succesfactoren bij implementatie van FPA

de inbedding van de methodiek in de organisatie: het inslijten van de filosofie en de denk- en

werkwijze in de projectorganisatie

commitment van het management om het proces van software-ontwikkeling beheersbaar te maken

de bereidheid van het management beslissingen te nemen, knopen door te hakken en mensen en

middelen ter beschikking te stell en ten behoeve van het beheersbaar maken van het proces van

software-ontwikkeling

de bereidheid van de organisatie de aspecten begroting, planning, voortgangscontrole, tijdregis-

tratie, fasering, projectdocumentatie, nacalculatie en evaluatie op elkaar af te stemmen

het besef dat een objectief meetinstrument met een objectieve meeteenheid een middel is om pro-

cessen meetbaar te maken en vergelijkbaar met opgestelde normen

het besef bij het gebruikersmanagement en het EDP-management dat FPA geen tovermiddel is,

maar een instrument om het softwareproces te managen; niet meteen vanaf morgen vruchten

afwerpt, maar pas na een bepaalde termijn

de bereidheid bij projectleiders om projecten nauwkeuriger te begroten, te plannen, na te calcu-

leren en te analyseren, alsmede conscientieus tijd te registreren per fase en per betrokkene

de bekendheid bij de gebruikersorganisatie dat de autornatiseringsafdeling stappen ondemeemt

om in de nabije toekomst betere hegrotingen en planningen te maken

de bereidheid om een krachtige coordinaror-functie te beleggen in de lijnorganisatie; die met

name tijdens de opstart zowel motivator als analyticus is

hoge verwachtingen, maar geen overspannen verwachtingen ten aanzien van de methodiek.

'Uncertainty is agoUen afi6i for waisting time and energy.
'l(icfum{~ate
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Kritieke faaIfactoren bij implementatie van FPA

vage, niet meetbare doelstellingen ten aanzien van de methodiek

overspannen verwachtingen ten aanzien van de methodiek en de termijn \vaarop resultaten kun-

nen worden verwacht

onvoldoende draagvlak in de organisatie en onvoldoende betrokkenheid vanuit het management

onvoldoende besef dat een beheersinstrument onderdeel is van het totale management-instru-

mentarium en onvoldoende inschatting van de consequenties van implementatie hiervan door het

management

onvoldoende aIstemming van beheersinstrumenten en -procedures op elkaar

onvoldoende inzicht in de draagwijdte van de invoering van een begrotingsrnethodiek in de orga-

nisatie

onvoldoende begeleiding en coaching tijdens het invoeringstraject

niet consistente toepassing van de methodiek in de organisatie

geen centrale coordiuatie-funcue over projecten heen

onvoldoende evaluatie, onvoldoende rnogelijkheid tot bijstelling van normen of richtlijnen.

Voor verdere literatuur over deze techniek verwijzen wij naar Albrecht,
1984.

Verder verwijzen wij naar de artikelen van R. van Straten, 1987 'Functie-
puntanalyse: theorie, praktijk en resultaten', 1987 en van Dam en
Langbroek 'Gebruik van functiepuntanalyse vraagt om beleid' in de
Informatie,jaargang 34, nr. 6, 1992.

Informatie over deze techniek is op te vragen bij de Nederlandse
Vereniging voor Functie Punt Gebruikers (Nefpug).

8.5.7 Tellen van het aanta coderegels
Doel
Deze techniek is gericht op het begroten van software-ontwikkelkosten.

Toepasbaarheid
De projectfasen waarop de techniek van toepassing is zijn achtereenvolgens
detailontwerp en realisatie.

Werkwijze
De techniek relateert het aantal geschatte coderegels van de software aan
de productiviteit van de programmeurs.

(je6re{ aatt ervaring 6rengt jonge mensen tot presta ties
die iemand met ervaring nooit ooor ef/(aar zou. /(rijgen.

Jean'lJudj
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Voorbeeld
Geschat aantal coderegels programma
productiviteit programmeur
uurloon programmeur

= 10.000
= 1.000 regels per uur
= f 150,- per uur.

Hieruit voIgt een begroting van de kosten van:
10.000/l.000 x 150,- = f 1.500,-.

Voordelen
eenvoud van de methode.

Beperkingen en aandachtspunten
men kan diverse definities van het aantal coderegels hanteren
vergelijking van de productiviteit van de verschillende programmeerta-
len is nagenoeg onmogelijk
het aantal coderegels hoeft geen maatstaf te zijn voor de ontwikkelin-
spanning
de methode is vooral in het begin van het ontwikkeltraject moeilijk toe-
pasbaar
een puur kwantitatieve methode (aantal coderegels) waardoor kwalita-
tieve aspecten buiten beschouwing blijven.

f 8.5.8 Methode Walston en Felix
I> Doel

Deze techniek is gericht op het begroten van software-ontwikkelkosten.

Toepasbaarheid
De projectfasen waarop de techniek van toepassing is zijn achtereenvolgens
detailontwerp en realisatie.

Werkwijze
Deze methode bepaald het benodigd aantal mensmaanden met de formule:
E = 5,2 L 0.91

Waarin:
E = aantal mensmaanden
L = aantal coderegels/1.000.

De uitkomsten van de basisformule dienen gecorrigeerd te worden met
productiviteitsinzet. Het model van Walston en Felix is uitgangspunt
geweest voor meerdere later ontwikkelde methodes.

'Een. zuiare economische tecessie fc.an de incomptabiliteit in de computertuereld
doen verawijnen.

LJ. van vfiet



8 Technieken VOOT het financieel managen van automatisering 349

Voordelen
het voordeel van de methode is dat er ondersteunende software
beschikbaar is.

Beperkingen en aandachtspunten
de basisformule is gebaseerd op een relatief klein aantal (60) ernpiri-
sche onderzoeken
onderzoeken dateren uit de periode 1972/1973
aantal regels code is zwakke afspiegeling van het ontwikkelwerk
moeilijk toepasbaar in het begin van het ontwikkeltraject
wordt in de praktijk niet tot nauwelijks toegepast.

Voor verdere Iiteratuur over dit onderwerp verwijzen wij naar C.E. Walston
en c.P. Felix 'A method of programming measurement and estimating'
IBM system journal, 16, 1977.

8.5.9 Model van Putnam
Doel
Deze techniek is gericht op het begroten van software-ontwikkelkosten.

Toepasbaarheid
De prajectfasen waarop de techniek van toepassing is zijn achtereenvolgens
detailontwerp en realisatie.

Werkwijze
De verdeling van mankracht in de tijd verloopt bij grate softwareprojecten
volgens een vast patroon volgens Putnam. Deze verdeling gedraagt zich vol-
gens de Raleigh-curve. Hiermee bouwde Putnam voort op een empirisch
onderzoek van Norden (1963).

Raleigh curve

T Tijd

Menskracht

Zien wat iedereen ziet, aenf(gn wat niemand aenK!.
yrafschrift'lJarWin
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Norden bestudeerde de verdeling van het aantal ontwikkelaars tijdens de
ontwikkeling van geautomatiseerde systemen in de tijd en ontdekte een
bepaald patroon dat aansloot bij een bekende kansverdeling, te weten de
Raleigh curve. Deze curve is weergegeven in de bijgaande figuur.

De benodigde ontwikkelinspanning volgens Putnam wordt weergegeven
door de volgende formule:

03

K =
TO - T4

Hierin is:
K = benodigde inspanning uitgedrukt in mensmaanden
o = omvang in Lines Of Code
TC = technologie constante (bepalen op basis van calibratie)
T = tijdstop waarop inzet van mankracht maximaal is (± tijdstip van

gereedheid van de programmatuur).

De oppervlakte onder de curve representeert de ontwikkelinspanning. De
verdeling van kosten en inspanning over de fasen is volgens Putnam moge-
lijk. De versnelling van de ontwikkeltijd brengt volgens Putnam zeer hoge
kosten met zich mee. Onderstaande tabel geeft de relatie weer tussen ont-
wikkeltijd en inspanning volgens het model van Putnam.

Ontwikkeltijd (injaren)

5,0

Inspanning (in rnensjaren)

1.600

3.906

6.664

12.346

14.125

4,0

3,5

3,0

TMIN = 2,7

Voordelen
het model is gebaseerd op een groot empirisch onderzoek (± 200 pro-
jecten)
er is een geautomatiseerde versie beschikbaar (SLIM).

Beperkingen en aandachtspunten
het is alleen geschikt voor grote projecten (>30 mensjaren)
niet geschikt om in een vroeg stadium toe te passen
het model is erg afhankelijk van de technologie constante
calibratie van aantal en soorten costdrivers is niet mogelijk.

'When you see some girrs many, you realize hozu they must hate worK;jng for a I1ving.
:Jlefen 'l(pwfarnf
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Voor verdere literatuur over deze techniek verwijzen wij naar L.H. Putnam
'Software costing estimating and life cycle control', 1980.
Ook B. Londeix heeft veel aandacht aan dit model besteed in zijn boek
'Cost estimating for software development', 1987.

8.5.10 Halstead-methode
Doel
Deze techniek is gericht op het begroten van software-ontwikkelkosten.

Toepasbaarbeid
De projectfasen waarop de techniek van toepassing is zijn achtereenvolgens
detailontwerp en realisatie.

Werkwijze
De omvang van een programma wordt bepaald op basis van:

aantal unieke operatoren (constanten, variabelen en dergelijke)
aantal unieke operanden (symbolen, scheidingstekens en dergelijke)
gebruiksfrequentie
aantal benodigde mensmaanden in fonnule:
E = 0,7 L 1,5

E = aantal mensmaanden (programmeerinspanning)
L = aantal coderegels/l.OOO.

Voordelen
programmeertaal onafhankelijk
vrij objectieve bepaling van de omvang van een programma.

Beperkingen en aandacbtspunten
gebaseerd op syntax van een taal, houdt geen rekening met inhoud en
presentatie
aIleen toepasbaar bij tweede en derde generatie programmeertalen
moeilijk toepasbaar in het begin van een ontwikkeltraject
ondoorzichtig voor de toekomstige gebruiker
de schattingen zijn veelal zeer onnauwkeurig.

Voor verdere literatuur over deze techniek verwijzen wij naar M.H.
Halstead, 'Elements of software science', North Holland, 1977.

J{et toeuai spreekt van een orde aie tot nu toe over fiet (wafa isgezien.
'1?.uud'J(aufingfre~
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8.5.11 Constructive cost model (COCOMO)
Doel
COCOMO is een techniek voor het begroten van software-ontwikkelin-
spanning en de daarmee gepaard gaande kosten.

Toepasbaarheid
COCOMO is toepasbaar vanaf het globaal ontwerp. Boehm onderscheidt
drie modellen:

een eenvoudig model (basic model)
een tussenmodel (intermediate model)
een uitgebreid model (detailed model).

In de globale ontwerpfase wordt de benodigde ins panning geschat met
behulp van basic COCOMO. Vervolgens wordt in de detailontwerpfase de
schatting gedetailleerd met behulp van intermediate COCOMO en in de
realisatiefase met behulp van detailed COCOMO.

Werkwijze
Belangrijk uitgangspunt bij CO COMO zijn de verschillende beinvloedende
factoren (costdrivers), die hun invloed op de productiviteit en kosten heb-
ben.

Hierna leggen WIJ In het kort achtereenvolgens basic, intermediate en
detailed CO COMO uit.

Basic COCOMO
Basic CO COMO is gebaseerd op de formule:
E = b x KLOCc

waarin:
E
KLOC

= effort, benodigde inspanning in mensmaanden
= Kilo Lines Of Codes: programma-omvang in aantal regels

code/l.OOO
= constanten, afhankelijk van het soort project.ben c

Boehm onderscheidt drie type projecten (modes):
organic (organisch):
een omgeving waar kleine teams software ontwikkelen onder een gerin-
ge tijdsdruk, geen innovaties en redelijk kleine projecten
semi detached (ingebed):
een omgeving die qua team of project ligt tussen de twee uitersten
embedded:

Yes, it is alfUlZingi the more 1practice, the {ucfJer 1am.
Steue Balasteros
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een project dat door zijn omgeving veel beperkingen krijgt opgelegd.
Die beperkingen kunnen zijn een complexe combinatie van hard-
en/ of software, maar ook een grote tijdsdruk of een beperkte inzet van
mankracht.

In onderstaande tabel is de relatie weergegeven tussen het aantal program-
maregels in Kilo Lines Of Code en de inspanning in mensmaanden voor de
drie type projecten met elk een karakteristieke omgeving (elk type project
heeft karakteristieke waarden voor de constanten b en c).

Inspanning in mensmaanden

KLOC Organisch

(E~2.4 sioc 1.05)

2.4

26.9
145,9

302,1

3.390,0

Mengeling

E~3.0KLoe 1.12)

3,0

39,6

239,4

521,3

6.872,0

Ingebed

E~3.6sioc 1.20)

3,6

57,1

392,9

304,2

14.333,0

10

50

100

1.000

Intermediate COCOMO
Intermediate COCOMO is gebaseerd op Basic COCOMO en nog 15 kos-
tenbepalende factoren. De uitkomst van Basic COCOMO wordt vermenig-
vuldigd met de score van het project voor bepaalde factoren. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een score-model dat in de volgende tabel is weerge-
geven.

Score

Factoren Zeer Laag Geen Hoog Zeer

laag Hoog

Productfaaoren

- vereiste betrouwbaarheid

van de programmaulur 0.75 0.88 1.00 1.15 1.40

- grootte van de databank 0.94 1.00 1.08 1.16

- cornplexiteit van het product 0.70 0.85 1.00 1.15 1.30

'Er zijn meer mensen. die berekgnen. dan. die haten; eett rover iaar de naakte {open.
Seneca
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Factoren Zeer Laag Geen Hoog Zeer

Iaag Hoog

Computefoctoren

- beperkingen voor wat

betreft executietijd 1.00 1.11 1.30
- geheugenbeperkingen 1.00 1.06 1.21
- frequentie waarmee verande-

ringen in hardware optreden 0.87 1.00 1.15 1.30
- snelheid waarmee jobs

verwerkt worden 0.87 1.00 1.07 1.15

Personeelsfactoren

- capaciteit van de analisten 1.46 1.19 1.00 0.86 0.71
- ervaring mel de toepassing 1.29 1.13 1.00 0.91 0.82
- capaciteit van de program-

meurs 1.42 1.17 1.00 0.86 0.70
- ervaring met de onderlig-

gende hard-z'software 1.21 1.10 1.00 0.90

- ervaring met de te gebruiken

programmeertalen 1.14 1.07 1.00 0.95

Projectfaaoren

- gebruik van geavanceerde

programmeertechnieken 1.24 1.10 1.00 0.91 0.82

- gebruik van hulpmiddelen 1.24 1.10 1.00 0.91 0.83

- eisen aan projectduur gesteld 1.23 1.08 1.00 1.04 1.10

Detailed COCOMO
Detailed COCOMO is gebaseerd op basic COCOMO en dezelfde extra kos-
tenbepalende factoren als Intermediate COCOMO. De kostenbepalende
factoren worden nu echter per fase en per subsysteem of module gewogen
en vermenigvuldigd met de uitkomst van basic COCOMO.

Voordelen
relatief goede schattingen
geautomati eerde versies (onder andere WlCOMO) zijn beschikbaar
voorCOCOMO
er is een uitvoerige beschrijving van het model beschikbaar.

In erR!. oueroiaed schuilt te/(prt.
:}{ippocrates
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Beperkingen en aandacbtspunten
er is een uitvoerige nacalculatie met minimaal 4 a 5 projecten nodig
er is een goede inschatting van sterk wisselende productiviteit van pro-
grammeurs nodig
het aantal regels code is zwakke afspiegeling van het ontwikkelwerk
de methode is moeilijk toepasbaar in het begin van het ontwikkeltraject
weinig empirische begrotingsresultaten voorhanden.

Voor verdere literatuur over deze techniek verwijzen wij naar B.W. Boehm,
'Software engineering economics', 1984,.
Voor een kortere beschrijving verwijzen wij naar B. Londeix 'Cost estima-
tion for software development', 1987 of FJ. Heemstra 'Hoe duur is pro-
grammatuur', 1989.

8.5.12 Before you leap (BYL)
Doel
Deze techniek is gericht op het maken van capaciteitsschattingen en het
begroten van software-ontwikkelkosten.

Toepasbaarbeid
De techniek is toepasbaar vanaf het globaal ontwerp tot en met de realisa-
tie.

Werkwijze
Het BYL-model maakt gebruik van een combinatie van FPA en COCOMO.
Net als bij FPA moet het aantal netto functiepunten bepaald worden om
deze vervolgens om te rekenen in een aantal coderegels met behulp van de
volgende formule:

(aantal functiepunten) x C
KLOC

1.000

Waarbij :
KLOC = kilo lines of code
C = ornrekeningscoefficient,

De omrekeningscoefficient (C) is afhankelijk van de programmeertaal. Er
zijn omrekeningscoefficienten voor 48 talen. In de volgende tabel zijn er
drie weergegeven.

'Wat haast lieeft is niet 6efangrij/( en wat 6efangrij/( is,
lieeft geen Mast
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Taal C

105

64
32

COBOL

LISP

APL

Het berekende aantal KLOC dient uiteindelijk als input voor COCOMO.

Voordelen
er is een geautomatiseerde versie beschikbaar die zeer gebruikersvrien-
delijk is
BYLis bruikbaar in een vroeg stadium van het ontwikkeltraject.

Beperkingen en aandachtspunten
de cost drivers die zowel in FPA als COCOMO voorkomen, worden twee
keer meegewogen;
er zijn nog weinig empirische gegevens beschikbaar met be trekking tot
de nauwkeurigheid van het model. BYL claimt 90% van de projecten,
met een betrouwbaarheid van 30% te schatten.

Voor verdere literatuur over deze techniek verwijzen wij naar Before You
Leap User's guide, Gordon Group, 1988.

8.5.13 HetJensen-model
Doel
Deze techniek is gericht op het maken van capaciteitsschattingen en het
begroten van software-ontwikkelkosten.

Toepasbaarheid
De techniek is toepasbaar bij het detailontwerp en de realisatiefase.

Werkwijze
Het Jensen-model vertoont grote overeenkomsten met COCOMO en
SLIM. Beperkingen ten aanzien van mensen, tijd en middelen kunnen in
de schattingen worden meegenomen, mits ze worden gedefinieerd als doe 1-
stellingen van een project.
Het totale modelluidt als voigt:

totale inspanning
productiviteit
ingezette menskracht
complexiteit

S, = Cte x Kl/2

R = s, / c,
M = K/ Td2

D = K/ Td3.

'De aingen die we moeteti leren, uoordat we ze kunnen. doen, leren we door ze te doen.
Jlristotefes
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Hierbij gelden de volgende beperkingen:
E < maximaal totaal te investeren menskracht
D > complexiteit
Td > maximale doorlooptijd
M maximaal aantal ingezette mensen.

Waarbij:
R
Se =

Cte =

D
Td =

beperkingen van het project
omvang van het project
technologie constante
complexiteit van het project
totale ontwikkeltijd.

Met behulp van lineaire programmering kan men de combinaties van inzet
in doorlooptijd bepalen waarbinnen het project haalbaar is. Deze worden
aangegeven door de 'feasible region' in de zogenaamde Jensen chart'.
Er zijn Jensen charts voor 41 verschillende omgevingen. De omgevingsfac-
toren bepalen de kromming van de lijnen in de Jensen chart.

Voorbeeld
Onderstaand figuur geeft eenJensen chart weer voor een technische omge-
ving.
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Voordelen
er is een geautomatiseerde versie aS3) beschikbaar;
er wordt rekening gehouden met een aantal belangrijke costdrivers
zoals personeelsafhankelijke factoren.

Beperkingen en aandachtspunten
moeilijk toepasbaar aan het begin van het ontwikkeltraject.

Voor verdere literatuur over deze techniek verwijzen wij naar R.W.Jensen
'An improved macrolevel Software Development Resource Estimation
Model', Proceedings of the sixth ISPA Conference, San Francisco, 1984.
Oak in het boek van P. Rowold 'Schatten en begroten van software-projec-
ten', 1990 wordt de methodiek van Jensen behandeld.

8.5.14 ESTIMACS
Doel
Deze techniek is gericht op het maken van capaciteitsschattingen en het
begroten van software-ontwikkelkosten.

Toepasbaarheid
De techniek is toepasbaar vanaf het globaal ontwerp tot en met de reali-
satiefase.

Werkwijze
ESTIMACS is een samengesteld model dat meerdere methoden en technie-
ken gebruikt om te schatten (onder andere FPA). Het model bevat ook
onderdelen voor planning en projectmanagement.
Het is een black box-model dat schattingen doet aan de hand van de vol-
gende 25 vragen:
1. aantal bedrijfsonderdelen dat betrokken is bij het project
2. aantal geografische gespreide locaties
3. de grootte van de organisatie
4. de ervaring van de ontwikkelaar met het probleemgebied
5. de mate van detail van de projectdoelstellingen
6. de geografische afstand tussen ontwikkelaar en gebruiker
7. of gebruikers dee Iuitmaken van het project
8. aantal gebruikers dat toegevoegd wordt aan het project
9. aantal subsystemen
10. de hoeveelheid externe invoer
11. de hoeveelheid externe uitvoer
12. aantal hoofdbestanden

~nnis die niet tot daden.aanzet is doodgewicfi.t.
Pwtinus
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13. aantal on-line inquiries
14. de mate van gebruikersinvloed op het project
15. aantal reeds bestaande bedrijfsfuncties
16. aantal reeds geautomatiseerde bedrijfsfuncties
17. eerste systeem in zijn 500rt ofvolgende
18. inschatting hardware- en software-omgeving
19. beschikbaarheid ontwikkelingsomgeving
20. back-up eisen
21. recovery-eisen
22. systeembelasting
23. batch/ on-line/ real-time
24. aantal complexe functies
25. correctiemogelijkheden.

De vragen hebben be trekking op:
de omgeving waarin gewerkt wordt (9);
de globale systeemkenmerken (5);
de omgeving waarin het systeem moet functioneren (11).

Het model geeft een totaalschatting van de inspanning met een minimum
en een maximum, inclusief een verdeling van de inspanning over de
ontwikkelfasen afhankelUk van de gevolgde ontwikkelstrategie.

Verdeling van de inspanning over de fasen bij verschillende ontwikkelingsstrategieen

~

" eo ec " Cw olj

~.~
c,5 "E C §2. B 0

~.g OJ c c:: -;;; .;.g: '0

E&, .9·g E51 a ~'S "2 .~ i:l -0 -v 9: 6i,~ Bor<;:; ~';;i ~o ~.;;;
GJ e 0> ~ .EStrategie ~~ " " ,,- " ~ c " ~"w"o e.:& ..Jo.. _"0 ..Jo.. "-"0

Traditioneel 1,00 10 12 15 46 12 5

Pakketaanschaf 0,28 37 29 29 16
zonder modificatie

Pakketaanschaf 0,40 25 13 32 20 ]0
met modificatie

Systeem generatie 0,60 16 20 17 19 20 8

Prototyping 0,65 8 30 57 5

Verder geeft het model een schatting van de onderhoudsinspanning voor
de eerstkomende 7jaar.

If( uetmaak; me want if(fwwf ook; van iets anders dan van werf<:gn.
'Euripides
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Voorbeeld
Een voorbeeld van de output bij gebruik van ESTlMACS is

Fase

- vooronderzoek

- definitiestudie

- functioneel ontwerp

- technisch ontwerp

-bouw

- testen

- invoering

Totaal

Maximum: 4.275
Minimum: 9.554
Onderhoud: 12.567

Gevoeligheidsanalyse

lnspanning (in oren

760

1.521

2.281

1.065

380

532

228

6.767

Vraag

8. het aantal toegevoegde gebruikers

11. externe uitvoer

9. aantal subsystemen

12. aantal hoofdbestanden

24. complexe functies

10. exterue invoer

7. projectteam

4. ervaring ontwikkelaar

13. on-line inquiries

14. gebruikersinvloed

2. aantal locaties

Mate van gevo~ligheid

80

35

18

16

15

15

15

15

15

14

12

Voordelen
ESTIMACS geeft een zeer uitgebreide output
houdt rekening met de gevolgde ontwikkelstrategie
is reeds bruikbaar in een vroeg stadium van het ontwikkeltraject
is programmeertaal onafhankelijk
is gebruikersvriendelijk.

:Het was uiteraard eett groots en intfro.kJue/(~ntf besluu: het ooor de hand {;!J!Jentfe
te uiantrouuien. en gefoo! te fiecfi.ten aan aingen die niet zichtbaar zijn.

(jafenus
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Beperkingen en aandacbtspunten
ESTlMACS is een black box-model: de rekenregels zijn niet openbaar
men bouwt zelf geen kennis op met betrekking tot het begroten van
automatiseringsprojecten
het model krijgt snel de schuld van onnauwkeurige begrotingen in
plaats van de gebruiker.

Voor verdere literatuur verwijzen wij naar P. Rowold, 'Schatten en begroten
van software-projecten', 1990.

8.5.15 PRICE-modellen
Doel
Deze modellen zijn gericht op het maken van capaciteitsschattingen en het
begroten van software-ontwikkelkosten.

Toepasbaarbeid
Deze modellen zijn toepasbaar vanaf het globaal ontwerp tot en met de
realisatiefase.
PRICE-modellen worden vooral in de USA veel gebruikt. Voor sommige
offertes bij ministeries in de USA zijn begrotingen met behulp van PRICE
zelfs verplicht.

Werkwijze
PRICE staat voor Programmed Review of Information Costing and
Evaluation.

Het is net als ESTIMACS een black box-model, dat wil zeggen de werking
van de PRICE-modellen is geheim en de rekenregels niet bekend. Een
gebruiker stuurt zijn invoergegevens naar een timesharing computer en
krijgt vrijwel direct de gevraagde begroting terug. Zulke computers staan in
de USA, Groot Brittannie en Frankrijk.

De output van het model bestaat in essen tie uit een begroting van het aan-
tal benodigde mensmaanden en de doorlooptijd van het project. Dit zijn de
te verklaren variabelen.

De voor het model benodigde input bestaat uit een karakterisering van het
te begroten project.

Deze karakterisering bestaat uit tien variabelen, de zogenaamde verklaren-
de variabelen.

'Io estimate is aifficu[t, 1UJtto estimate is fataL



362

De invoervariabelen van PRICE-SP

Deet lll: De terhnieken

1. instructions

Variabele Omschrijving uit PRICE-manual

is the total number of deliverable,

executable machine level instructions

2. new code

3. new design

4. application

is the amount of new code

is the amount of new design

summarizes the application mix

of instructions

5. utilization fraction of available hardware life cycle

time or total memory capacity used

describes the planned operating

environment for the software

7. productivity is an empirically derived parameter that

index serves as a productivity, skill level

experience and efficiency index

8. manload avarage number of software personnel

involved in the software project over

the entire project

9. fractional time is the avarage fractional time dedecated

to the software job

10, complexity describes the relative effect of complicating

factors as product familiarity, personnel,

software skills, hardware/software design

6. platform

interactions as they effect man power costs.

Toelichting

grootte van programma

tussen 0 en 1

tussen 0 en 1

soort toepassing

tussen 0,8 en 11

waarde tussen 0,6 en 2,5

fractie van het aantal

uren besteed aan project

Voordelen
er zijn veel empirische gegevens bekend met betrekking tot de nauw-
keurigheid van de modellen; maar verificatie van die cijfers is moeilijk
de modellen zijn gebruikersvriendelijk
korte responstijden.

Beperkingen en aandachtspunten
het is een black box-model: men heeft geen inzicht in rekenregels
hoge huurprijzen
men bouwt zelf geen kennis op met betrekking tot het begroten van
automatiseringsprojecten;
het model krijgt snel de schuld van onnauwkeurige begrotingen in
plaats van de gebruiker
niet toepasbaar in een vroeg stadium
bepalen van invoertabellen is lastig en vereist ervaring.

II( 6engel( op statistieken. 'Twintig procent I(ropt! uiaaruan 80 procent op tie verl(eertfe deur:
'Freel( rfe J011iJe
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Voor verdere literatuur over deze techniek verwijzen wij naar PRICE, RCA
PRICE Systems. PRICE SjSP manual, 1985.

8.6 Evaluatiemethoden en -technieken

8.6.1 Methode ter bepaling van de productiviteit van kantoorarbeid (CPI)
Doel
Deze methode is gericht op het vooraf en achteraf bepalen van de kosten
en baten van kantoorautomatisering.

Toepasbaarheid
De methodiek is toepasbaar bij kantoorautomatiseringsinvesteringen.

Werkwijze
De methode bestaat uit een vijftal fasen, waarin de volgende activiteiten
plaatsvinden:

fase 1:Baseline Office A utomation System bepalen
Key Product Analysis: alle belangrijke producten c.q. diensten die wor-
den geleverd worden geinventariseerd.
Office Work Analysis: er wordt geinventariseerd welke werkzaamheden
hoe worden uitgevoerd in de huidige situatie.
Key Product Flow Diagram: er wordt gekeken hoe de Key Products tot
stand komen.

fase 2: Ontwerpen van een Office Automation System
Systeemeisen van een nieuw systeem worden bepaald. Hierbij wordt
gestreefd naar een systeem waarbij de productiviteit zo veel mogelijk zal
verbeteren.

fase 3: Ontwikkelen van functionele specificaties
Alternatieven met be trekking tot de technische infrastructuur worden
bepaald, inclusief hun investeringslasten en exploitatielasten.

fase 4: Kostenrechtvaardiging
Op basis van een kosten-batenanalyse wordt vervolgens gekozen.

fase 5: Post-implementatie onderzoek
Fase 1 wordt herhaald.
Situatie voor en na implementatie worden vergeleken.

'l{iets isgevaarfijk:f.r ian het vroegere succes.
jt'TofJfer
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Voordelen
de uitvoerige analyse vooraf leidt tot een vergroting van inzicht in de na
te streven veranderingen en een bewustere keuze
door een uitvoerige analyse vooraf (nulmeting) wordt het goed moge-
lijk achteraf de gerealiseerde veranderingen te meten en te evalueren.

Beperkingen en aandachtspunten
gericht op kantoorautomatisering
arbeidsintensieve techniek die aileen loont bij grootschalige investerin-
gen bij grotere bedrijven.

Deze methode wordt beschreven in het artikel Productiviteit in kantoren
meten met Key Product Analysis van T. Wentink, 1988.

8.6.2 SESAME-methode
Doel
De SESAME-methode van IBM (SESAME = Systems Effectives Study and
Management Endorsement) is een standaard methodologie om achteraf de
kosten en opbrengsten van een computersysteem na te gaan.

Toepasbaarheid
De methode is toepasbaar bij allerlei soorten systemen. De methode is in
170 bedrijven beproefd en de resultaten zijn zeer bevredigend.

Werkwijze
Uit studies die IBM heeft gedaan blijkt dat de meeste managers de situatie
die na invoering is ontstaan, vergelijken met de situatie van handmatige ver-
werking.
Bij SESAME kan de situatie na invoering echter worden vergeleken met
handmatige verwerking of met een alternatief systeem. Er moet echter wei
vooraf worden bepaald met welk alternatief wordt vergeleken.

Aan de hand van standaard vragenlijsten worden de gebruikers geinter-
viewd over:

kosten nieuwe systeem
opbrengsten nieuwe systeem
systeemgebruik
verwachte groei
gewenste verbeteringen van het systeem
commentaar op het systeem.

'Ihe onfy tfiing to ao with gooa aduice is to pass it on. It is never of any use to oursefJ.
Oscar 'Wi{tfe
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De vragen zijn erop gericht om er achter te komen in hoeverre gebruikers
in staat zouden zijn om hun doelstellingen te realiseren zonder het huidi-
ge systeem.

Om intersubjectiviteit te bewerkstelligen worden meerdere gebruikers
geinterviewd. Daarna worden de antwoorden van de betreffende gebrui-
kers doorgesproken met de gebruikers en het management en indien
nodig bijgesteld.

Voordelen
beproefd bij een groot aantal bedrijven
gebruikers schatten de kosten en opbrengsten
communicatie tussen gebruikers en management.

Beperkingen en aandachtspunten
een duidelijke nulmeting die kan dienen als referentiepunt of norm
ontbreekt
niet gericht op het structureel realiseren van verbetering van het begro-
ten en beheersen van volgende projecten.

Voor verdere literatuur over deze techniek verwijzen wij naar 'Do compu-
ter systems really pay-off?', Lincoln, 1986.

8.6.3 Return on Management (ROM)
Doel
Het bepalen van de waarde van IT-investeringen.

Toepasbaarheid
ROM is toepasbaar op alle soorten automatiseringsinvesteringen.

Werkwijze
Volgens Strassmann kan de waarde van computers gemeten worden door
een index die direct gerelateerd is aan de productiviteit van het manage-
ment, namelijk Return on Management.

toegevoegde waarde van management
Return on Management (ROM) = ---------------

management kosten

De toegevoegde waarde van het management wordt bepaald door van de
financiele resultaten van de onderneming de factoren af te trekken die niet

Heaoen. is wn.ere the poria are 'British, tfze cook? 'Jrench., the mechanics {jemuln, the [overs
Italian. and it's af[ organized 6!J the Swiss. J{e[[ is uihere tfze ch.efs are 'British, tfze

mechanics Trench; tfze [overs Swiss, tn.e poria {jerman and it's a[[ managed 6y the Italians.
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door het management zijn te beinvloeden (kosten van inkopen) en de ope-
rationele-, aandeelhouders- en managementkosten.

In de hiernavolgende figuur is dit duidelijk weergegeven.

De defmitie van toegevoegde waarde van management

Toegevoegde waarde

management

Management kosten

Operationele kosten

Toegevoegde waarde

aandeelhouders

Opbrengst Toegevoegde waarde

business

lnkopen en

belastingen

Het berekenen van ROM geeft de bijdrage van IT aan de organisatie weer.

ROM = opbrengst -/- inkopen en belastingen -/- toegevoegde waarde
aandeelhouders -/- managementkosten -/- operationele kosten

Een andere manier om naar ROM te kijken is om ROM te beschouwen als
een maatstafvoor productiviteit.

Management Output
ROM = --------

Management Input
= Management Productiviteit

In deze benadering wordt ervan uitgegaan dat het management op basis
van (interne en externe) informatie beslissingen neemt over allocatie van
middelen om zodoende een grotere output te genereren. Met andere
woorden men kan de productiviteit van het management zien als een
informatieverwerkende functie waarbij de winnaars (de betere onderne-
mingen) die ondernemingen zijn die de grootst mogelijke netto toege-
voegde waarde creeren door zo weinig mogelijk informatie te gebruiken .

.9ljter a[[ is said and done, there is a Iot more saw than done.
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Voordelen
een methodiek om op organisatieniveau de effectiviteit van het totaal
aan IT-uitgaven te bepalen,

Beperkingen en aandachtspunten
moeilijke bruikbare methode
gebrek aan praktijkervaring met ROM

Voor verdere literatuur over deze techniek verwijzen wij naar het boek The
business value of computers van Strassmann, 1990.

8.7 Quasimethoden

Hieronder voIgt een aantal korte typeringen van 'quasi'-methoden. Dit zijn
methoden die in de praktijk nogal eens worden gebruikt maar die (geiso-
leerd) niet voldoen.

Bottum-up-methode

Eerst wordt het project opgesplitst en wordt een Work Break Down Structure (WBS) gemaakt.

Vervolgens worden de kosten van elke component bepaald. De totale kostenbegroting is dan gelijk aan

de som van de kosten van aile afzonderlijke componenten en de benodigde interfaces.

Price to win

Men laat rich met name leiden door comrnerciele motieven en hanteert geen rationele begrotingsme-

thodiek. Er wordt een comrnerciele begroting afgegeven waar geen rationele berekening aan ten grond-

slag ligt.

Yoorbeeld.

Als we deze opdracbt willen binnenbalen c.q. goedgekeurd willen bebben dan mag bet niet meer kos-

ten dan f 1.000.000,-. De afgegeven begroting bedraagt f 999.999,-.

Methode van Parkinson (capaciteitsmethode)

Wet van Parkinson: de begroting past zicb aan aan de beschikbare middelen en tijd.

VoO'rbeeitl
Er is voor deze opdracht f 10.000.000,- budget dus de kosten van dit project zijn f 10.000.000,-.

Top-down-methode

Een kostenbegroting van het totale project wordt afgeleid van globaJe kenmerken van het te ontwikke-

len systeem. De totale kosten worden vervolgens uitgesplitst over de verscbillende componenten.

5tfori.sme: f;prtste 6eschrijving lie aan net rangste eind un! trel(kf-n.
X Jonckfreere



9 Plausibiliteitstoetsing

9.1 InIeiding

In het kader van onze promotie op het gebied van Information Economics
aan de Katholieke Universiteit Brabant hebben wij enkele essen ties van de
door ons ontwikkeide aanpak voorgeIegd aan een groep managers van
grote bedrijven, die over een ruime praktijkervaring beschikken op het
gebied van informatietechnologie, en daarin ook investeren. Deze bijeen-
komst maakte het tevens mogeIijk de plausibiliteit en validiteit van onze
methodiek op een objectieve wijze te toetsen. Daartoe werden de aanwezi-
ge managers gevraagd ais respondent op te treden en enkele essentiele
zaken uit de methodiek te toetsen en te bediscussieren,

9.2 Opzet van de toetsing

De agenda van de toetsingsbijeenkomst Iuidde ais voIgt.
Inieiding.
Automatisering in de praktijk.
Grondsiagen voor Information Economics (IE).
Beslissen over IT-investeringen.
IT Performance Meting (ITPM).
Evalueren van IT-investeringen.

De onderwerpen werden door de auteurs ingeleid door middel van een
presentatie. Vervolgens vond de toetsing van belangrijke hypotheses (geslo-
ten vragen en stellingen) plaats, werden open vragen gesteld of tafeldiscus-
sies over het betreffende onderwerp gevoerd. Bij de tafeldiscussie werd een
gestelde vraag bediscussieerd in een groepje deelnemers, dat vervolgens
met een gemeenschappelijk antwoord kwam.

De discussies en toetsingen vonden plaats onder leiding van een neutrale
voorzitter. De bijeenkomst en de vastlegging werden gefaciliteerd met
behulp van groupware (het ervariurn). Het gebruik van het ervarium maak-
te het voor de respondenten mogelijk om anoniem te reageren op de voor-
gelegde stellingen. Verder werden door het gebruik van het ervarium de
discussies gefaciliteerd, meningen gekwantificeerd en met behulp van sco-
res meetbaar vastgelegd.

Namens de promotiecommissie was de heer professor A. Dek bij de bijeen-
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komst aanwezig om vanuit wetenscbappelijk oogpunt toezicbt te houden
op de toetsing en verloop van de discussies (zonder zelf actief dee I te
nemen aan de toetsing).

Eerst zullen hierna een aantal kenmerken en de samensteBing van de deel-
nemersgroep worden weergegeven.

9.3 Kenmerken en samenstelling van de deelnemersgroep

Vijftien topmanagers uit het bedrijfsleven die aan het gestelde profiel vol-
deden, waren aanwezig en hebben hun medewerking aan de plausibili-
teitstoetsing verleend. Het aantal respondenten per toets verschilt doordat
niet aBe deelnemers op alle stellingen hebben gescoord.

De groep bestond uit ervaren topmanagers uit diverse branches uit het
bedrijfsleven waarbij IT een belangrijke rol speelt. De deelnemers hadden
tezamen maar liefst 265 jaar automatiseringservaring en de organisaties die
zij vertegenwoordigden besteden jaarlijks gezamenlijk ruim f 3,5 miljard aan
informatietechnologie.

Aanwezig waren algemeen managers, IT-managers en financieel managers
van de volgende bedrijven: ABN/ AMRO, Centraal Beheer, GAK,
Heineken, lNG, KPN, Mees Pierson, Necigef, Van Neerbos Beheer,
Postbank, PTT Post, PTT Telecom, Randstad, REMU, ZKGL Holding.

Vraag: In toal uoorfunctieicategorie) bent u momenieel uierkxaamr

Aantal respondenten = 15

IT-management 40%

A1gemeen management 33%

Financieel management 27%

Overig 0%

De deelnemers zijn ervaren en houden zich al vele jaren met IT en het
managen van IT bezig. Maar de mate van inzicht dat zij hebben in het ren-
dement van IT-investeringen waarbij zij direct of indirect betrokken zijn of
zijn geweest vinden zij absoluut onvoldoende. Het gemiddelde rapportcij-
fer dat zij gaven was 4,3.
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Vroog: In hoeuerre bent" teoreden over het inzicht dat " heeft in het rendement van de IT-investerin-

gen waar " direct of indirect bij betrokken bent geueestt

(gee[ een score op 10 punts-schaai waariJij 1~Leer onteoreden. en 10 ~ Leer teureden)

Aantal respondenten ~ 14

Gemiddeld

3,5

4,6

5,3

Laagste Hoogste

IT-management

A1gemeen management

Financieel management

2

2

5

5

6

6

Opvallend hierbij is dat alle IT-managers ontevreden zijn en dan met name
over het inzicht in het rendement van IT-investeringen. Een reden hiervoor
kan zijn dat zij minder zicht hebben op de baten, die immers veelal in de
business worden gerealiseerd.
Echter in alle functiecategorieen wordt gemiddeld een onvoldoende ge-
scoord en is men ontevreden over het inzicht dat men heeft in het rende-
ment.

Er is ook getoetst of de deelnemers het eens zijn met onze stelling dat veel
automatiseringsprojecten in de praktijk mislukken. Volgens de gemiddelde
score van de deelnemers slaagt slechts een op de drie projecten.

Vraag: Hoeoeel procent van aile automaiiseringsprcjecten denkt u. dat er in de praktijk slaagt?

(d. w.z. waar hei begrote rendement ook daaduerkelijk. wordt gereatiseerd)

Aantal respondenten ~ 15

Geef het percentage geslaagde projecten

Gemiddeld 33.57

Hoogste 70

Laagste 10

Spreiding 20,42

Kortom: de deelnerners vinden dat het inzicht in het rendement van auto-
matisering onvoldoende is en dat in een zeer groot aantal van de gevallen
het begrote rendement niet wordt gerealiseerd. Hieruit kan worden gecon-
cludeerd dat er behoefte aan verbeteringen is op dit gebied.
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9.4 Toetsing: Automatisering in de praktijk

Managers willen meer inzicht in het rendement van hun automatiseringsinvesteringen

We leven in een informatie-economie, waarbij grote bedragen (ongeveer
f 17 miljard in 1997) in IT worden geinvesteerd en het belang van IT steeds
groter wordt. Gezien de enorme investeringen in IT zouden de gereali-
seerde opbrengsten nog indrukwekkender moeten zijn.
Daardoor ontstaat bij managers vaak onvrede en twijfel over het ap IT-inves-
teringen behaalde rendement. Men vraagt zich af of er terecht zoveel aan
besteed wordt.

Ondanks dat de ervaring met automatisering toeneemt, blijft de tevreden-
heid van managers en het inzicht in behaalde rendementen beperkt. Het
verlangen naar een grater inzicht in en een betere beheersing van de kos-
ten en opbrengsten neemt toe en daarmee stijgt het belang van het verder
ontwikkelen van het vakgebied Information Economics (IE).

De hypothese dat managers ontevreden zijn over de resultaten die worden
behaald met automatisering, is getoetst door de volgende vraag te stellen.
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Ontevreden

Tevreden

57%

43%

Vraag: Bent u teureden over de resultaten die binnen. uw organisatie

met automadseringsinuesteringen. worden behaald?

Aamal responden ten ~ 14

De belangrijkste redenen die de deelnemers aandroegen voor hun onte-
vredenheid over de met automatiseringsinvesteringen behaalde resultaten
zijn:

Niet voldoende aandacht besteed aan het voortraject.
Verkeerd inschatten van zaken:
• overschatting van opbrengsten, doorlooptijd en productiviteit;
• onderschatting van Kosten en niet kijken naar levenscycluskosten;
• onderschatten van de complexiteit van IT;
• onvoldoende inzicht en maken van verkeerde keuzes.
Slechte rolverdeling tussen en rolvervulling door gebruikers (aange-
yen wat ze willen in plaats van hoe) en automatiseerders (meer stan-
daard- en proven technology).

Wij hebben in hoofdstuk 1 de ons inziens belangrijkste factoren voor de
keer op keer tegenvallende resultaten van automatiseringsprojecten
beschreven. Deze opsomming van faalfactoren geeft aan waar het vaak bij
automatiseringsprojecten fout gaat. Anderzijds hebben wij hieruit ook de
aandachtspunten voor het slagen van een automatiseringsproject afgeleid,
die vervolgens zijn verwerkt in de door ons ontwikkelde aanpak.

Tijdens de plausibiliteitstoetsing is getoetst in hoeverre de deelnemers de
door ons benoemde factoren ook als belangrijke faalfactoren voor automa-
tiseringsprojecten beschouwen.

Faalfactor

a. Geen IT-be\eid

b. Geen adequate prioriteitenstelling en rniddelenallocatie

c. Gebrekkige k.ennis bij beslissers

Eells Oneens

79% 21%

93% 7%

50% 50%

Stellingen: Welke van de onderstaande [aalfactoren onderschrijft u ais betangrijkste foalfaaorent

Aantal respondenten ~ 14
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d. Automatisering van bestaande processen 57% 43%

e. Ontbrekende of onjuiste haalbaarheidsanalyses 79% 2]%

f. Ontbrekende of onjuiste kostcn-batenanalyses 71% 29%

g. Ontbreken van een projecunanagementcultuur en -methodiek 86% 14%

h. Onduidelijk projectresultaat 79% 21%

i. Aileen aandacht voor het autornariseringsaspect 71% 29%

j. Niet-gekwaJificeerd projectmanagement en onvoldoende

projectbeheersing 86% 14%

k. Gebrekkige projectfasering en besluitvorming 71% 29%

I. Onduidelijke specificaties 86% 14%

m. Onvoldoende gekwalificeerde projectmedewerkers 79% 21%

n. Niet verzilveren van potentieel rendement 64% 36%

o. Ontbreken van gedegen project- en investeringsevaluaties 71% 29%

p. Onduidelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 71% 29%

q. Overheersen van politieke en andere persoonsgebonden belangen 93% 7%

Zestien van de zeventien faalfactoren worden onderschreven. Alleen de
faalfactor c. 'gebrekkige kennis bij beslissers', wordt niet door de meerder-
heid als belangrijke factor gezien. Met be trekking tot deze faalfactor heerst
verdeeldheid in de groep. In hoeverre heeft het topmanagement daadwer-
kelijk kennis van IT nodig voor het beoordelen van IT-investeringen?
Enerzijds wordt aangedragen dat het algemeen management ter besluit-
vorming geen IT-voorstellen maar investeringsvoorstellen moet worden
voorgelegd. Het is de taak van de IT-organisatie een IT-vraagstuk te vertalen
naar een voor het topmanagement begrijpelijk investeringsvoorstel.
Anderzijds wordt aangedragen dat het topmanagement een visie op IT
moet hebben om de juiste besluiten te kunnen nemen onder andere met
betrekking tot visionaire projecten. Het vormen van een dergelijke visie
vergt een redelijke mate van kennis van IT. Een beslisser moet altijd oorde-
len over een combinatie van factoren waarbij IT slechts een factor is. Grote
projecten vereisen steeds meer IT-kennis en -inzicht en zijn niet slechts een
kwestie van afwegingen rondom kosten en baten (integrale besluitvor-
ming) , aldus de aanwezige managers die de faalfactor onderschrijven.

Verder werd aangegeven dat de interactie tussen beslisser en eindgebruiker
een zeer relevante factor is waar het vaak fout gaat en dat deze faalfactor
expliciete aandacht verdient in de gegeven opsomming. Wij hadden deze
factor ondergebracht bij andere faalfactoren. Maar we waren het er mee
eens dat de eindgebruiker en zijn rol explicieter in de tekst moest worden
genoemd. Wij hebben de tekst van hoofdstuk een dan ook aangepast.
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De meningen van de deelnemers die tevreden zijn c.q. die ontevreden zijn
over de met IT behaalde resultaten verschillen niet significant als het gaat
om het onderkennen van faalfactoren.

Vervolgens is de deelnemers gevraagd door middel van een tafeldiscussie te
komen tot een opsomming van de belangrijkste faalfactoren per tafel.

Tafeldiscussie: Wat zijn volgens It Of' basis van ItW praktijkervaring de be/angrijkste vii! faalfactoren

die he; behalen van het gewenste rendement Of' JT.investeringen in de praktijk in de weg swan?

Neem hierin eventuele factoren die nog niet eerder onderkend zijn mee.

Eerder expliae; genoemde faalfactoren:

- onduidelijk projectresultaat

- overheersen van politieke en andere persoonsgebonden belangen

- niet-gekwalificeerd projectmanagement en onvoldoende projectbeheersing

- aileen aandacht voor het automatiseringsaspect

- ontbrekende of onjuiste haalbaarheidsanalyses

- ontbrekende en onjuiste kosten-batenanalyses

- gebrekkige projectfasering en besluitvonning

- geen IT-beleid

- onduidelijke specificaties

- niet verzilveren van potentieel rendement.

Nog niet eerder expliaet genoemde faalfactoren:

- te technisch georienteerdc Chief Information Officer (CIO)

- onvoldoende acceptatie door de eindgebruiker

- onvoldoende managen van verwachtingen

- moving targets.

De bovenstaande faalfactoren zijn niet door iedereen genoemd en sommi-
ge faalfactoren zijn door meerdere groepen genoemd (4 groepen hebben
in totaal 17 faalfactoren genoemd).

Bij de te technisch georienteerde CIa werd de volgende toelichting gege-
ven: een CIa die alles weet van IT maar niet van de business is een veel
voorkomende situatie. Maar een CIa heeft alleen nut als het een persoon
betreft van een redelijk hoog niveau met zowel verstand van IT als van de
business. De CIa moet de vertaalslag kunnen maken naar de business.

De laatste drie genoemde faalfactoren zijn volgens ons het gevolg van slecht
projectmanagement. De projectmanager (veelal een eindgebruiker) moet
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er voor zorgdragen dat een eenduidig projectresultaat wordt nagestreefd
en dat de afstemming met, de overdracht naar en acceptatie door de eind-
gebruiker zijn geregeld. Hij is ook degene die de verwachtingen van aIle
betrokkenen moet managen. De afstemming tussen de lijn- en projector-
ganisatie en het zogenaamde contextmanagement is essentieel. Hier
komen wij in de volgende paragraaf op terug.

9.5 Toetsing: Grondslagen voor rendabel automatiseren

Het financieel-economisch managen van automatisering is niet eenvoudig
en problem en zijn daarbij niet altijd volledig te vermijden. Wei is het moge-
lijk om het merendeel van de financieel-economische problemen te voor-
komen, dan wei te reduceren of op te lossen. Daarbij dient een Information
Econornics-aanpak te worden gehanteerd, die voldoet aan een aantal basis-
voorwaarden.

Deze basisvoorwaarden zijn vooral financieel georienteerd en hebben wij
de grondslagen van onze aanpak genoemd. De grondslagen zijn behandeld
in hoofdstuk 2. De grondslagen zijn essentiele uitgangspunten voor het
vormgeven van onze aanpak geweest. De grondslagen zijn getoetst tijdens
de plausibiliteitstoetsing.

Stelling: Een Information Economics-aanpak moet uoldoen aan de volgende grondslagen

Aantal respondenten = 15

Grondslag Eens

I Een automatiseringsbeslissing is een investeringsbeslissing 87%

2 Een gefundeerde autornatiseringsbeslissing wordt genomen op basis van

het belang van de investering, uitgedrukt in kosten en baten, alsmede

in de termijn waarop deze moet worden gerealiseerd 73%

3 Een juiste selectie van automatiseringsinvesteringen ondersteunt de

bedrijfsstrategie, past in het IT-beleid en is gebaseerd op een zo

objectief mogelijke waardeanalyse 100% 0%

4 Allemet een automatiseringsinvestering gemoeide kosten en

opbrengsten zijn kwantificeerbaar 47% 53%

5 In een kosten-batenanalyse dienen onzekerheden over kosten en

baien te worden verdisconteerd lOO% 0%

6 Het rendement van automatisering wordt aanzienlijk vergroot door

processen eerst te herontwerpen of te optimaliseren en pas daarna

te automatiseren 67% 33%

375

Oneens

13%
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Vervolg Stelling: Een Informatum Economics-aanpak moet uoldoen aan de volgen<k gnmdslagen

7 Rendabel automatiseren vereist duidelijke verantwoordelijkheden en

bevoegdheden 100% 0%

8 De adequate aanpak om een automatiseringsinveslering te realiseren is

meestal de projectmatige aanpak

Financiele methoden en technieken rue gebruikt worden bij

andersoortige investeringen zijn meestal ook bruikbaar bij

automatiseringsinvesteringen

10 Voor rendabel automatiseren is het evalueren van automatiserings-

beslissingen en -projecten essentieel

93%

9

100%

87%

Er is een grote overeenstemming tussen de deelnemers en de auteurs over
de ben oem de grondslagen. Met stelling twee is een minderheid van deelne-
mers (27%) het oneens. Zij hebben bezwaar tegen deze grondslag omdat:

sommige niet-financiele maatstaven moeilijk in geld uit te drukken
zijn;
infrastructurele investeringen moeilijk op kosten en baten te beoorde-
len zijn.

De meerderheid van de deelnemers is het met grondslag vier oneens. Deze
stelling is volgens de deelnemers te absoluut. Kwantificering in geld is moei-
lijk (factoren als klantloyaliteit en servicegraad zijn moeilijk te meten), in
een vroeg stadium nog niet altijd mogelijk en gaat vaak gepaard met veel
(vage) veronderstellingen. Correcte inschattingen zijn ook met behulp van
benchmarking en exploitatieprognoses vaak (nog) niet mogelijk.

Bij de discussie over waarom volledige kwantificering niet altijd nodig is
wordt als voorbeeld ingebracht 'projecten als gevolg van externe verplich-
tingen of ontwikkelingen'. Hieronder vallen projecten als 'de Euro' en 'het
Millenium-probleem'. Deze worden aan de organisatie opgelegd. De baten
van deze projecten zijn zodanig groot dat er geen gedetailleerde kwantifi-
cering van de opbrengsten nodig is. Er moet rekening worden gehouden
met de inspanningen om te komen tot een kosten-batenanalyse en tot een
inzicht in het nut ervan.

Men is het echter wei met de strekking van de stelling eens maar vindt de
grondslag te zwart/wit geformuleerd. De deelnemers vinden dat er zoveel
mogelijk moet worden gestreefd naar kwantificering (ook bij visionaire pro-
jecten moet de visie zo veel mogelijk worden onderbouwd) maar het kwan-
tificeren moet niet rigide of met allerlei kunstgrepen worden doorgevoerd.

7%

0%

13%
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9.6 Toetsing: Besluitvorming over IT-investeringen

Figuur : Ret alIoceren van scbaarse middelen is een complex proces

Allocatie Op
ondernemings-niveau

Allocatie IT-budget

F&A &t.tI f min
systemen

f min

Project- of investeringsselectie heeft tot doel een bewuste en afgewogen
keuze te maken uit de mogelijke projecten, zodat schaarse middelen wor-
den ingezet voor die projecten die werkelijk rendabel zijn en bijdragen aan
het realiseren van de ondernemingsstrategie.

Wij hanteren de onderstaande definitie voor projectselectie:

Definitie van projectselectie:

het bewust en op basis van rationele ovenvegingen selecteren en prioriteren van project

Ieder jaar zijn de aanvragen voor beschikbare middelen groter dan de mid-
delen die beschikbaar zijn. Daarom moet steeds weer de lastige keuze wor-
den gemaakt hoeveel geld waaraan besteed wordt. Welke allocatiebeslissin-
gen leiden tot de meest optimale realisatie van de strategische doelstellin-
gen?
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De portfolio-gedachte
Het alloceren van schaarse middelen is een complex proces dat op ver-
schillende niveaus plaatsvindt. Allereerst moe ten de schaarse resources
worden verdeeld op ondernemingsniveau (bijvoorbeeld tussen de verschil-
lende functionele gebieden IT, F&A en P&O en de diverse lijnafdelingen).
Als is bepaald hoeveel IT-budget beschikbaar is moet het geld worden geal-
loceerd over nieuwe projecten, lopende projecten en bestaande systemen.
Daarbij is de huidige systemenportfolio veelal sterk bepalend voor de allo-
catie van het budget, omdat de vaste kosten (onderhoud en exploitatie)
groot beslag leggen op het beschikbare IT-budget.

Wij hebben tijdens de plausibiliteitstoetsing getoetst in hoeverre de respon-
denten de bovenstaande portfolio-gedachte onderschrijven.

Stelling:

Bij besluitvorming over een autamatiseringsinvestering worden beslissingen genomen in de context van

de gehele IT-partfolio (muesteringsalternaiieoen en lopende projecten)

Eens 67% Aantal respondenten ~ 15

Oneens 33%

Door de respondenten die het niet met de stelling eens zijn wordt aange-
dragen dat de portfolio-gedachte op zich klopt. Maar dat ze een nuance-
ring willen aanbrengen. Het is volgens hun niet nodig voor elk nieuw auto-
matiseringsproject de gehele IT-portfolio te heroverwegen. Dan wordt iede-
re keer weer alles ter discussie gesteld en wordt geen vooruitgang geboekt.
Het hangt onder andere af van de grootte van de investering en de grootte
van de organisatie. Voor grote organisaties is het steeds heroverwegen
onhaalbaar. Daar zou het overigens wel binnen "lines of business" kunnen,
aldus de respondenten. Maar ook dan dient aIleen bij grotere investeringen
de consequenties voor de gehele IT-portfolio bekeken te worden (bijvoor-
beeld bij grotere infrastructurele investeringen). Een consistente business-
en IT-architectuur moeten onder andere zorgen voor kaders waarbinnen
geinvesteerd kan worden zodat die heroverweging niet steeds nodig is.

Aile deelnemers zijn het er echter over eens dat het bezien van een inves-
tering in het licht van de gehele IT-porfolio vooral gericht moet zijn op het
constateren van een inhoudelijke en beheersmatige samenhang van zaken
ter inschatting van de risico's. Dit is ook met name van belang bij grotere
investeringen.
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Belang van gedegen besluitvorming
Rendabel automatiseren begint met het kiezen van de juiste projecten.
Investeringsselectie is essentieel.
Maar vaak gaat het hier al fout orndat:

een onduidelijk gespecificeerd project wordt gestart;
het verkeerde project wordt gekozen.

Er moet de in iedere fase van een project de nodige aandacht worden
besteed aan het maken van de juiste keuzes. Een kwantitatieve onderbou-
wing is daarbij noodzakelijk. Haast in de besluitvorming en bij het onder-
bouwen van de besluitvorming is meestal schijn omdat dit vrijwel altijd leidt
tot verkeerde beslissingen, enorm tijdsverlies en/of kostenoverschrijdin-
gen in latere fasen.

Voorgestan. aanpal< bestaat Itit e.,. combinatie van criteria

1. Veranderingen als gevolg van IT meetbaar maken.

2. Veranderingen in geld uitdrukken.

3. Beiden meten, beheersen en evalueren.

Zo veel mogelijk kwantificerenl

Besluitvorming moet ons inziens plaatsvinden op basis van een gedegen
kosten-batenanalyse waarbij kosten en opbrengsten zo veel mogelijk moe-
ten worden gekwantificeerd evenals de onderliggende niet-financiele fac-
toren. Er moet naast het geldelijke bedrag ook inzicht zijn in de onderlig-
gende meetbare niet-financiele factoren die leiden tot de geldelijke
opbrengsten.

Altijd moet een kosten-batenafweging gemaakt worden. De vraag 'Levert
het project meer op dan het kost?' moet worden beantwoord. Door een
kosten-batenanalyse te maken krijgt men een idee wat het rendement van
een investering. Dit rendement kan (tezamen met de onderliggende kos-
ten- en opbrengstendrivers) vervolgens als norm dienen voor beheersing
(zitten we op schema?) en evaluatie (hebben we het beoogde rendement
gerealiseerd?) van het project.
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Het opstellen van een gedegen kosten-batenanaIyse rendeert aItijd

Harde uitspraken in financiele en nier-financiele zaken maken sturing,
commitment en verantwoordelijkheidsstelling mogelijk. Tevens vergroot
het de vergelijkbaarheid van meerdere investeringsalternatieven waardoor
beter prioriteiten kunnen worden gesteld.

Maar wat nog veel belangrijker is dan het precieze rendementsbedrag is het
proces dat wordt doorlopen om tot de uiteindelijke kosten-batenafweging
te komen.

Iedereen weet na het opstellen van de kosten-batenanalyse waarom het pro-
ject wordt gedaan, wat het moet opleveren en waar de risico's zitten. Men
spreekt veel meer dezelfde taal met betrekking tot het project en het draag-
vlak wordt door het verkregen inzicht en de participatie vergroot (evenals
het commitment).

Wij vinden besluitvorming essentieel bij het rendabel automatiseren en
hebben de betreffende hypothese en de door ons getrokken conclusie tij-
dens de plausibiliteitstoetsing nogmaals getoetst.
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Oneens

100%

0%

Aantal respondenten = 15

Hypothese: Bij ieder automatiseringsproject is besluituorming een van de cruciale faal- of slaagjacto-

ren

Eens

De deelnemers waren het unaniem eens met de door ons opgestelde hypo-
these. Vervolgens hebben we de door ons getrokken conclusie aan de deel-
nemers ter toetsing voorgelegd.

Condusietln. de besluituorming random muomatiseringsprojecten unulen alle releoanie aspeaen uoor

[alen en slagen aan de arde moeien. komen, maar in de pmktijk blijkl dit niet altijd hel gevat,

Eells 87% Aantal respondenten = 15

Oneens 13%

Een deelnemer was het niet eens met de conclusie omdat volgens hem risi-
coanalyses veelal onderdeel uitmaken van investeringsvoorstellen. Wij zijn
echter van mening dat die risicoanalyses, als ze al aanwezig zijn, vaak te wen-
sen over laten. Dit blijkt volgens ons ook uit de achterafkeer op keer tegen-
vallende resultaten van automatiseringsinvesteringen. De andere deelrie-
mer die oneens had gestemd yond dat de conclusie niet absoluut genoeg
was gesteld. Hij yond dat de woorden 'niet altijd' vervangen moeten wor-
den door 'slechts zelden '. Per saldo is 93% van de deelnemers het met ons
eens dat besluitvorming in de praktijk vaak niet optimaal verloopt en tot
problemen leidt.

Ook is aan de deelnemers gevraagd of zij vonden dat goede besluitvorming
de aanwezigheid van deskundigheid van de gewenste investering, de huidi-
ge systemenportfolio, de beoogde verandering en Information Economics
vereist.

Eens Aantal respondenten = 15

De gewenste investering 100%

De huidige systerncnportfolio 93%

De beoogde verandering 67%

Information Economics 60%

Stelling: Goede besluituorming uereist onder andere aaruoezigheid van deskundigheid mel betrekking

tot:
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Over de huidige systemenportfolio was reeds eerder gediscussieerd. Met
be trekking tot de deskundigheid van de beoogde verandering en
Information Economics geldt volgens de deelnemers dat het de taak van
specialisten is om een voor het management begrijpelijk investeringsvoor-
stel op te stellen.

Het besluitvormingproces gedurende de levenscyclus van een IT-investering
Besluitvorming met betrekking tot. automatiseringsinvesteringen vindt
plaats gedurende de gehele levenscyclus. Steeds moet de afweging worden
gemaakt of het doorgaan met het betreffende project rendabel is ten
opzichte van de overige investeringsalternatieven.

He! besluitvormingsproces vindt plaats in aile stadia vao de levenscyclus vao een IT-investering

----------------------------------------------~

-------------------------------------~

Kosten
----------------------------.,c Ii. J 0

------------------~

Voortschrijdende
rendementsbeheersing

Evalueren rendement

De zekerheid rondom het rendement van een IT-investering neemt gelei-
delijk toe. Er ontstaat een steeds concreter beeld waarbij geldt:
1. De inuesteringsratio uiordt gaandeweg steeds gunstiger

De verhouding tussen kosten en baten wordt steeds guns tiger. Hoe ver-
der in het project, hoe lager het bedrag dat nog dient te worden uit-
gegeven om de initiele baten te realiseren;

2. Terugkijken dient vooral ter lering van gemaakte fouten
Er moet bij besluitvorming steeds vooruit worden gekeken. Reeds uit-
gegeven gelden dienen niet in de besluitvorming te worden meegenomen.
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Dat geld is men sowieso kwijt en een beslissing om al dan niet door te
gaan mag hier niet door worden beinvloed. Terugkijken dient wel ter
lering. Redenen die in het verleden hebben geleid tot kosten en tijds-
overschrijdingen kunnen hierdoor in de toekomst worden voorkomen
of er kan rekening mee worden gehouden bij het schatten van nog uit
te geven gelden.

Bij ieder beslismoment dient integrale besluitvorming plaats te vinden
(projectresultaat, projectweg, tijd, geld, kosten, informatie, organisatie en
de projectcontext). Ook moet worden gekeken of dit project nog steeds pri-
oriteit heeft ten opzichte van nieuwe of andere lopende projecten. Wij heb-
ben getoetst of de deelnemers het met de bovenstaande zienswijze eens
zijn.

Stelling: Besluuuorming over automatiseringsinuestermgen is een proces waarbij herhaaldelijk goln(}-

g<>-ajwegingenmoeten worden gemaakl, omdat in de loop van het project de volledigheid en nauuikeu-

righeid van de informatie toeneemt c. q. uerandert.
Eens 87% Aantal respondenten = 15

Oneens 13%

Een deelnemer interpreteerde het bovenstaande als het steeds terugkomen
op genomen besluiten. Hij gaf aan dat zaken soms gewoon moesten worden
afgerond om resultaten hard te maken. Ons inziens wordt het steeds terug-
komen op genomen besluiten voorkomen doordat de kosten-batenratio
gaandeweg steeds guns tiger wordt, tenzij een volledig verkeerde weg is
ingeslagen. Het niet inbouwen van beslismomenten (ter heroverweging)
kan dan desastreuze gevolgen hebben. De andere deelnemer die het niet
met de bovenstaande stelling eens was heeft zijn mening niet toegelicht.

Wij hebben al eerder aangegeven dat wij vinden dat bij besluitvorming (en
dus ook bij go-no-go-beslissingen) alle relevante financiele en niet-finan-
ciele informatie moet worden meegewogen. Ook deze zienswijze hebben
wij tijdens de plausibiliteitstoetsing voorgelegd aan de deelnemers.

Stelling: Bij he: nernen van go/n(}-g(}-beslissingenmoet aile releoantefinanciiile en nietjinanciile infor-

matie worden meegewogen

Eens 93% N = 15

Oneens 7%
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Hier werd als reden voor het oneens zijn aangegeven dat het afhangt van
het soort beslissing (millenium, wetgeving, fusies). Wij zijn het er mee eens
dat het nemen van een no-go-beslissing hier minder aan de orde is (men
heeft eigenlijk nauwelijks een keus) en geen arbeidsintensieve kunstgrepen
moeten worden gedaan om kosten-batenafwegingen te maken. Dit sluit
echter niet uit dat aile relevante financiele en niet-financiele informatie
moet worden meegenomen in de besluitvorming.

De faalfactoren van besluitvorming
Besluitvorming is essentieel voor rendabel automatiseren en verloopt in de
praktijk vaak niet goed. Tijdens de bijeenkomst is gevraagd wat hier de
belangrijkste redenen voor waren.

Onvolledigheid van de onderbouwing.

Prevaleren van politieke belangen.

Techniscbe in plaats van businessvoorstellen.

Wederzijds onbegrip.

Gebrek aan wederzijds vertrouwen.

Niet voldoende participatie van mensen.

Ontbreken van daadwerkelijk commitment/verantwoordelijkbeid.

Tafeldiscussie: Wat zijn de belangrijkste factoren uiaardoor besiuitoorming' in de praktijk vaak niet

optimaal uerlooptt (in willekeurige uolgorde)

Onduidelijkheid over de te bereiken doelstelling.

Te hoge werkdruk beslissers.

Miscommunicatie russen voorbereiders en beslissers.

Van de genoemde factoren werden de volgende nader toegelicht:
Te hoge werkdruk beslissers
Bij het nemen van beslissingen ontstaat onzorgvuldigheid door de te
hoge werkdruk. De drukke agenda's van topmanagers spelen hierbij
een belangrijke rol. Vaak wordt er onvoldoende afgevraagd of de
beslissing weI op een dergelijk hoog niveau genomen moet worden.
Onvolledigheid van onderbouwing
Tijdens de presentatie van een voorstel worden de dingen vaak ondui-
delijker voor de beslissers, waardoor beslissingen worden uitgesteld.
Niet voldoende participatie van mensen
Vaak worden besluiten op een punt binnen de organisatie genomen,
dit terwijl ook anderen een relevante mening hebben. Door hen nit te
sIuiten wordt hun commitment niet verkregen. Het streven naar volle-
dige commitment is ook teveel gevraagd, maar hier dient naar een
balans te worden gezocht.
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Ontbreken van daadwerkelijk commitment
Beslissers dienen projecten ook na de besluitvorming te blijven onder-
steunen zodat die niet uiteenvallen vanwege te weinig betrokkenheid
bij het project na de go-beslissing. Verder zijn bij de besluitvorming
meerdere disciplines uit verschillende verantwoordelijkheidsgebieden
betrokken en dient ieders rol duidelijk te zijn. Dat is vaak niet het
geval.

9.7 Toetsing: IT-Performance Meting (ITPM)

Een ITPM-systeem is gericht op het realiseren van een continu verbeteren-
de If-performance. Met behulp van een dergelijk systeem is de organisatie
in staat informatietechnologie effectief te managen om een optimale
ondersteuning van de business te realiseren. Een ITPM- systeem heeft de
volgende doelstellingen:

• focussen op strategische doelstellingen.
• inzichtelijk maken van IT-performance.
• verbeteren van planning en control van IT.
• leren van het verleden en uitzetten toe-

komstgerichte aeries.
• kwantificeren en objectiveren van (vage)

opinies en gevoelens.
• verbeteren multidisciplinaire communica-

tie.

Een ITPM-systeem zorgt dat de aandacht van het management wordt gefo-
cust op realisatie van de strategische doelstellingen van de onderneming.
De hiervoor belangrijke management-issues worden inzichtelijk gemaakt
en objectief gekwantificeerd. Hierdoor wordt het nemen van betere beslis-
singen gefaciliteerd, is multidisciplinaire communicatie beter mogelijk, ver-
betert de planning en control van IT en kan beter worden geanticipeerd.

Het systeem is primair gericht op het verkrijgen van inzicht en niet op het
verkrijgen van controle. Het is essentieel hoe wordt omgegaan met de ver-
kregen inzichtelijkheid. Aan de hand van de verkregen inzichtelijkheid
moeten het algemeen en IT-management gezamenlijk een discussie aan-
gaan om te kijken hoe de performance kan worden verbeterd. Daarbij
moet worden bepaald wat de IT-manager en wat de algemeen manager
daarvoor moet doen. Iedereen heeft daarin zijn rol. Als de algemeen
manager de verkregen inzichtelijkheid gebruikt om direct alle macht naar
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zich toe te trekken bij de eerste de beste keer dat de performance tegenvalt
(micro-managen) of direct de zwarte piet toespeelt, dan zal dat leiden tot
een steeds betere cijfermatige rekenexercitie in plaats van verbeterende
performance.

Het opzetten van een ITPM-systeem vereist participatie van de gehele orga-
nisatie (gebruikers, IT'ers en controllers). Een belangrijk dee I van de
metingen van een ITPM-systeem vindt immers plaats in de gebruikersorga-
nisatie. Het gaat om het totaalbeeld dat ontstaat op basis van een uitgeba-
lanceerde set prestatie-indicatoren:

financieel en niet-financieel.
kosten en toegevoegde waarde.
gebruikers- en IT-organisatie.
verschillende niveaus van de organisatie.

De uitgebalanceerde set metingen moeten inzicht verschaffen en (begrij-
pelijk) worden gerapporteerd aan het (IT)-management. Deze rapportage
is vervolgens de basis voor het voeren van managementdiscussies over stra-
tegisch relevante zaken en het definieren en ondernemen van toekomstge-
richte acties. Kortom: IT-performance resultaatgericht managen.

Het succes van een ITPM-systeem wordt mede beinvloed door de mate waar-
in men gewend is om in de business resultaatgericht te managen en een
meet-systematiek heeft ingevoerd. Anders ontstaat het risico dat te veel naar
de IT-kosten wordt gekeken en niet naar de totale business-kosten. De vraag
moet elke keer zijn: heeft IT bijgedragen aan de business performance?

Aan de deelnemers is een drietal vragen met be trekking tot IT-Performance
Meting. De antwoorden, de toelichtingen en de analyse volgen hierna.

Stelling: 15er binnen uw organisatie een rrPM-systeem?

Ja 57% Aantal respondenten = 14

Nee 43%

Bij meer dan de helft van de organisaties waar de deelnemers werkzaam is
was een ITPM systeem aanwezig. De tevredenheid over de aanwezige ITPM
systemen laat echter te wensen over.

Stening: Bent u teoreden.ouer he: ITPM-systeem in uw organisatie en het daardoor vcrkregen inzicht?

Ontevreden 87,S % Aantal respondenten = 8

Tevreden 12,5 %
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Van de organisaties waar geen ITPM systeem aanwezig was vond 67% van de
deelnemers dat onbevredigend en 33% vond dat prima.

In totaal is 79% van de deelnemers ontevreden over de wijze waarop bin-
nen hun organisatie IT-performance wordt gemeten en inzichtelijk wordt
gemaakt. De redenen voor de ontevredenheid werden als voIgt toegelicht:

ITPM systemen bevinden zich nog in het beginstadium van ontwikke-
ling;
ITPM systemen dekken veelal nog niet alle aspecten af;
ITPM systemen zijn bewerkelijk en er wordt niet goed over gecommu-
niceerd;
Er is nog geen heldere relatie tussen de geleverde IT-prestaties en de
toegevoegde waarde daarvan in de business.

De deelnemers is ook gevraagd of het onderscheiden van een ITPM-sys-
teem naast het reguliere performance-management de moeite waard is.
Het vergt immers de nodige extra inspanning en IT-performance leidt uit-
eindelijk tot een betere business performance. Aan de andere kant gaat het
om een belangrijk deel van de bedrijfsvoering, dat vaak niet afdoende
inzichtelijk is, onderbelicht is in de reguliere performance-management-
systemen en niet leidt tot bevredigende resultaten. Dat zou de extra aan-
dacht rechtvaardigen.

Nee

57%

43%

Aantal respondenten ~ 14

Stelling: Is het onderscheiden van een ITPM·sysleem ols specifieke uorm naast het reguliere perfor·
mance-mamagement de moeite waard?

Ja

Opvallend hierbij is dat van de deelnemers werkzaam in een organisatie
waar een ITPM-systeem aanwezig is slechts 37,5% aangeeft dat ITPM als
specifieke vorm van het reguliere performance-management gerechtvaar-
digd is en 62,5% dat niet vindt.
Van de deelnemers die werkzaam zijn in een organisatie die geen specifie-
ke ITPM-systeem heeft vindt 83% het hebben van een ITPM-systeem als spe-
cifieke vorm van het reguliere performance-management-systeem gewenst
en slechts 17% vindt dat niet gewenst.

Mogelijke verklaringen voor deze percentages zouden kunnen zijn:
de ITPM-systemen worden vaak verkeerd opgezet (te veel en te moei-
lijk te implementeren prestatie-indicatoren);
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de ITPM-systemen sluiten niet goed aan bij de strategie, besturingsfi-
losofie en managementbehoeftes;
onderschatting van de benodigde kennis en inspanning voor het
opzetten van een dergelijk systeem;
verkeerd hanteren van het ITPM-systeem (gericht op control, gefocust
op kosten en afrekenen van mensen of het afschuiven van verantwoor-
delijkheden) .

Het implementeren van een ITPM-systeem vergt een doordachte en parti-
cipatieve aanpak waarbij commitment van het topmanagement essentieel
is. De implementatie van dergelijke systemen gaat vaak fout, maar dat is niet
specifiek een probleem met betrekking tot ITPM-systemen. Ook imple-
mentaties van reguliere performance-managementsystemen mislukken
vaak om dezelfde redenen.

9.8 Toetsing: Evalueren van IT-beslissingen

(

Primair is evalueren gericht op het realiseren van leereffecten en het
opbouwen van kennis. Ervaringscijfers zijn bijvoorbeeld nodig bij het han-
teren van veel begrotingsmodellen.
Maar door systematisch te evalueren verdwijnt ook de ongewenste vrijblij-
vendheid en kunnen mensen worden aangesproken op de behaalde resul-
taten. Doordat men weet dat achteraf zal worden gekeken in hoeverre
iedereen zijn taken goed heeft uitgevoerd wordt het huidige handelen al
beinvloed. Iemand zal bijvoorbeeld zorgvuldiger (en vaak ook realistischer)
gaan begroten als hij weet dat achteraf zal worden geevalueerd.
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Kortom: evalueren is een essentiele stap in het financieel managen van
automatisering. Door te evalueren wordt een gesloten planning en con-
trolcyclus verkregen. Er geldt echter altijd dat het beter is te anticiperen,
dingen gaandeweg te beheersen en zo snel mogelijk bij te sturen.

De term evalueren is volgens de deelnemers te vrijblijvend en dient con-
creter en dwingender te worden gemaakt. Een deelnemer reikte als goed
alternatiefvoor de term 'evalueren' de term 'Post Investment Audit' aan.

Wij hebben getoetst of managers evalueren noodzakelijk vinden en hoe
tevreden zij over het evalueren zijn op basis van hun praktijkervaring.
Veruit het merendeel van de deelnemers was het met de auteurs eens dat
IT-investeringen altijd moeten worden geevalueerd.

Nee 15%

Stelling: Vindt u dai Tl-inuesteringen aUijd moeien. ioorden. geevalueerd?

Ja 85% Aantal respondenten = 13

Als een belangrijke reden voor 'oneens' wordt aangegeven dat evalueren
achteraf is en dat rendementen dan vaak niet meer kunnen worden gere-
aliseerd. Beter is am na iedere fase te evalueren. Wij zijn het hier mee eens.
Het vooruit en achteruit kijken om te leren en acties uit te zetten is een
onderdeel van het beheersen van een project. Maar het een sluit het ande-
re niet uit. Oak achteraf dient te worden geevalueerd onder andere om te
kijken of rendementen daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Ontevreden

Tevreden

77% Aantal respondenten = 13

Stelling: Bent u teoreden met he: aantal eualuaties van I'l-inuesteringen dat in uw organisatie plaats-

vindt?

23%

Er heerst grate ontevredenheid over het aantal evaluaties dat wordt uitge-
voerd. Als redenen hiervoor worden genoemd:

er wordt niet, nauwelijks of te weinig geevalueerd;
fouten komen niet daadwerkelijk op tafel en maatregelen worden niet
gedragen;
tijdsdruk verhindert vaak het uit voeren van evaluaties;
te vrijblijvend en met de verkeerde mensen uitgevoerd;
IT en businessconsequenties moeten gezamenlijk worden geevalueerd.
Soms vinden wei projectevaluaties plaats maar geen rendementsevalu-
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aties (verzilvering van baten door de opdrachtgever blijft buiten
beschouwing) .

Tevreden

Ontevreden

8%

92%

Aantal respondenten = 13

SteUing: Bent u teureden mel de manier waarop de evaluaties van IT-investeringen in uw organisaue

plaatsuinden ?

Van de deelnemers is maar liefst 92% ook ontevreden over de manier waar-
op evaluaties plaatsvinden. De ontevredenheid komt vooral voort uit het
feit dat er veel te weinig wordt geevalueerd. Het evalueren zou volgens deel-
nemers geinstitutionaliseerd moeten worden en veel minder vrijblijvend
moeten zijn. Hiermee wordt ons standpunt met betrekking tot het evalu-
eren door het merendeel van de deelnemers onderschreven en wordt de
noodzaak tot verbetering op dit gebied aangetoond.

9.9 Conclusies naar aanleirling van de plausibiliteitstoetsing

Managers zijn ontevreden over de resultaten die met automatiseringsinves-
teringen worden behaald en het inzicht dat men heeft in behaalde rende-
menten. De op basis van onze praktijkervaring bepaalde faalfactoren wor-
den door de deelnemers van de toetsingsbijeenkomst grotendeels onder-
schreven. De groep managers is verdeeld over de faalfactor 'gebrekkige
kennis bij beslissers'. Wij blijven van mening dat dit een belangrijke faal-
factor is. Er is in 1994 door Twijnstra Gudde in samenwerking met het blad
Management Team een onderzoek onder managers gedaan waarin meer
dan de helft van de managers erkende onvoldoende kennis van IT te heb-
ben.

De rol van de eindgebruiker is belangrijk voor het slagen van automatise-
ringsprojecten en wij hebben zijn rol naar aanleiding van de toetsingsbij-
eenkomst ook explicieter opgenomen in de lijst met faalfactoren. Verder
kwam tijdens de toetsingsbijeenkomst het belang van goed projectmanage-
ment of onderdelen van projectmanagement sterk naar voren.

De door ons benoemde grondslagen werden ook grotendeels onderschre-
veri door de deelnemers van de toetsingsbijeenkomst. De enige grondslag
die niet door een meerderheid van de groep werd onderschreven is de
grondslag 'alle met automatisering gemoeide kosten en opbrengsten zijn
kwantificeerbaar'. Hier was 47% het mee eens en 53% het niet mee eens.
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Na enige discussie en toelichtingen over en weer bleek dat iedereen het weI
eens was met de strekking van de stelling 'men moet altijd zoveel mogelijk
streven naar kwantificering en het kan in veel meer van de gevallen dan dat
nu gedaan wordt'. Maar de grondslag was volgens de managers die tegen
de grondslag hadden gestemd te absoluut gesteld. Ook bij kwantificering
geldt een kosten baten-afweging en het moet niet een verplichte (en dus
soms gekunstelde) rekenexcercitie worden. Wij hebben de grondslag
bewust zo absoluut opgeschreven. Altijd kwantificeren moet het primaire
uitgangspunt zijn. Het aantal situaties waar dit uitgangspunt niet op gaat is
veel beperkter dan men vaak denkt. Maar bij hantering van deze grondslag
geldt evenals bij aIle andere grondslagen een praktische insteek. Het zijn
geen hulpmiddelen om een bureaucratie in het leven te roepen.

De deelnemers waren het unaniem met ons eens dat de besluitvorming een
cruciale faal- of slaagfactor is. De besluitvorming verloopt vaak niet opti-
maal. De redenen die hiervoor worden aangedragen hadden veel te maken
met zaken als commitment, open communicatie, vertrouwen en verschil-
lende partijen met verschillende belangen.

Verder bevindt IT-Performance Meting zich nog in een beginstadium van
ontwikkeling. ITPM-systemen ontbreken vaak nog en als ze aanwezig zijn
dan is men er vaak ontevreden over. Dit geldt ons inziens ook voor
Performance Management Systemen die business performance en de reali-
satie van de bedrijfsstrategie meten. Verbetering van Performance
Management Systemen is echter een actueel onderwerp bij bedrijven
(NOOT 454) en wij denken dat dat de komende jaren ook gevolgen zal
hebben voor het met behulp van een dergelijk systeem meten en resultaat-
gericht managen van IT. De rationalisering van de bedrijfsvoering neemt
toe en dergelijke systemen helpen daar bij. Het evalueren van IT-investe-
ringen (waarvan de noodzaak door de managers sterk wordt benadrukt) zal
ons inziens integraal onderdeel uit gaan maken van ITPM en business
Performance Management systemen. Het vrijblijvende en kwalitatieve
onderbouwingen verdwijnen steeds meer en kwantitatieve onderbouwin-
gen en monitoring zullen steeds verder op de voorgrond treden. Zoals
Strassmann (1997) in zijn boek aangeeft: 'Economics will prevail over elec-
tronics'.



ION abeschouwing

10.1 InIeiding

In dit hoofdstuk kijken wij terug op de hiervoor beschreven aanpak.
Daarbij gaan wij met name in op de praktijkwaarde en de wetenschappelij-
ke waarde van deze methodiek. Daarnaast doen wij enige suggesties voor
vervolgonderzoek, die wij enigszins hebben uitgewerkt.

10.2 Terugblik

Zoals wij hebben beschreven is het (financieel) managen van automatise-
ring complex en vallen de behaaIde rendementen vaak tegen. Achteraf
bezien lijken de gemaakte fouten vaak niet aileen plausibel en verklaarbaar,
maar ook zeer specifiek voor het betreffende project.
Naarmate men meer projecten en investeringen heeft bezien, blijkt het
beter mogelijk daarin patronen te onderkennen en de met het slagen of
falen samenhangende factoren te signaleren. Vaak voorkomende factoren
hebben wij vervolgens geclusterd tot blijkbaar essentiele slaag- en faalfacto-
reno Op deze kennis hebben wij de beschreven aanpak ontwikkeld.

Onze aanpak bestaat uit een combinatie van zienswijzen, methoden, tech-
nieken, invalshoeken en overige hulpmiddelen die de gebruiker in staat
stellen om zoveel mogelijk in te spelen op e.g. rekening te houden met veel
voorkomende succes- en faalfactoren van automatisering(sprojecten). De
aanpak bestaat uit een denk- en werkmodel dat gericht is op het realiseren
van een optimaal rendement op automatiseringsinvesteringen door gede-
gen financieel managen van automatisering.
Door het bundelen van onderzoekservaringen, gepubliceerde kennis, ken-
nis van onze (oud)coUega's en dit te combineren met onze praktijkervaring
die wij op dit gebied in de afgelopenjaren hebben opgedaan zijn wij geko-
men tot de beschreven aanpak. Tevens hebben wij een overzicht opgesteld
van de essen ties van bruikbare technieken en de voordelen, aandachtspun-
ten en beperkingen per techniek aangegeven. Dit teneinde de keuze van de
optimaIe mix van toe te passen methoden en technieken per project te ver-
gemakkelijken.

De aanpak is niet gericht op een automatiseringsproject of een soort auto-
matiseringsprojecten. Ieder automatiseringsproject is uniek en heeft zijn
eigen specifieke kenmerken. Hoewel wij dat weI hebben geprobeerd, heb-
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ben wij geen verband kunnen aantonen tussen het type of soort IT-project
en bepaalde faal-factoren.

Om het rendement op automatiseringsinvesteringen te optimaliseren moet
per project een specifiek toegesneden projectaanpak worden gehanteerd.
Situationeel projectmanagement: onze aanpak omvat ons inziens de
belangrijkste elementen c.q. bouwstenen om te komen tot zo'n specifieke
maatwerkprojectaanpak. Echter niet aile zaken die wij hebben beschreven
zijn van toe passing op alle projecten. Het vormgeven van een specifieke
projectaanpak ter waarborging van het rendement is maatwerk en dient te
worden vastgelegd in een projectplan dan weI investeringsplan.

De effectiviteit van de gekozen aanpak, e.q. de combinatie van methoden,
technieken en hulpmiddelen, wordt mede bepaald door de betrouwbaar-
heid en toepasbaarheid van de gekozen methoden en technieken in een
bepaald stadium van een project en de mate waarin deze elkaar kunnen
aanvullen dan weI elkaars zwakten kunnen compenseren. Daarom hebben
we in hoofdstuk 8 naast de essen ties van relevante technieken ook per tech-
niek de toepasbaarheid en de voordelen, beperkingen en aandachtspunten
weergegeven.

10.3 Suggesties voor vervolgonderzoek

Wij willen drie terreinen van vervolgonderzoek aanbevelen:
contextmanagement: de aard en de invloed van een projectomgeving
op de projectweg en het projectresultaat
selectie van (project- )managementtools
evaluatie en instrumentatie van de object oriented software ontwikke-
ling.

Deze therna's worden hierna nader beschouwd en in meer of mind ere mate
uitgewerkt.

10.3.1 Contextmanagement
Bepalende factoren bij het komen tot een specifieke aanpak hebben te
maken met het project zelf en de projectomgeving: de context van het pro-
ject. Het project kan niet in zijn isolement bekeken worden maar heeft
altijd relaties met haar omgeving. Maar hoe die omgeving er uit ziet en wat
de relaties tussen het project en haar omgeving zijn kan worden beinvloed.
Het actief beinvloeden van de 'omstandigheden' van een project noemen
wij contextmanagement.
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Welke zaken weI of niet relevant zijn bij het uitvoeren van een bepaald pro-
ject zijn afhankelijk van factoren met betrekking tot het project zelf en haar
projectomgeving.

Wij achten het van belang in deze reIatie een onderscheid te maken in fac-
toren die betrekking hebben op:

inhoud
management
middelen
cultuur.

Project en context worden beinvloed door verschillende factoren

Verschillende factoren beinvloeden de
keuze van een set managementtools

context

Daarbij vindt beinvloeding veelal volgordelijk plaats. De inhoud is het eer-
ste wat wordt bepaald. De inhoud van het project betreft zaken als: wat voor
soort project is het en wat is er af als het af is (projectresultaat)? De inhoud
van de omgeving betreft zaken als: in wat voor soort markt zitten we en wat
is onze strategic. De inhoud van het project en haar omgeving zijn bepa-
lend voor management gerelateerde zaken. De ondernemingsstrategie en
het projectresultaat zijn bijvoorbeeld factoren die de prioriteit van een pro-
ject bepalen. Het soort project is bijvoorbeeId sterk bepalend voor de te
gebruiken methoden, technieken en projectmanagementmethode, etcetera.
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Inhoudelijke en managerial zaken zijn weer bepalend voor de middelen die
benodigd zijn in een project. Het soort project, de projectorganisatie, de
business prioriteiten en de beoordelings- en beloningssystematiek van het
bedrijf zijn weer bepalend voor de inzet van mensen, techniek en de
beschikbaarheid van budgetten.

Ons inziens is het dus van belang raakvlakken en invloeden tussen het pro-
ject en de projectomgeving te onderscheiden en te concretiseren naar
genoemde vier invalshoeken. Daarbij gaan wij er van uit dat bij elk project
alle invalshoeken relevant zijn en dat situationeel bepaald moet worden
welke raakvlakken de meeste aandacht verdienen.
Hieronder wordt aangegeven aan wat voor soort factoren gerelateerd aan
Inhoud, Management, Middelen en Cultuur gedacht kan worden. Tevens
zijn ter verduidelijking een aantal voorbeelden opgenomen.

Factoren gerelateerd aan de Inhoud

project

- soort project

(kantoor-, fabrieksautomatisering, etc)

- projectresultaat

(eenduidigheid en omvang)

- risico's

(complexiteit en technische mogelijkheden)

Factoren gerelateerd aan Management

context/omgeving

- soort bedrijf/markt

(concurrentie en marktpotentie)

- ondernemingsstrategie

(helderheid, defensief /offensief

- risico's

(impact en relaties overige projecten)

project

- projectprioriteiten

(tijdsplanning en beheersaccenten)

- projectmanagementmethode

(soort fasering en besluitvorming)

- methoden, technieken en hulpmiddelen

(netto contante waarde en FPA)

context/omgeving

- business prioriteiten

(IT· en overige investeringen)

- performance managementmethode

(Planning & Control en verantwoordelijk

heidsverdeling)

- methoden, technieken en hulpmiddelen

(balanced scorecards en variabele belo-

ning)
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Factoren gerelateerd aan middelen
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project

- budget

(hoogte en verdeling van budget)

- techniek

(ontwikkelorngeving en geselecteerde

technologieen)

- projectleider en -rnedewerkers

(ervaring, kennis en vaardigheden)

Factoren gerelateerd aan Cultuur

context/omgeving

- beschikbare gelden

(cashflow en liquiditeit)

- Inforrnatietechnologie

(architecruur, infrastructuur en systernen-

portIolio)

- opdrachtgever en gebruikers

(ervaring, kennis en vaardigheden)

project

- relationele factoren en orngangsvorrnen

• normen en waarden binnen een

projecttearn

• afspraak is afspraak

context/omgeving

- relationele factoren en omgangsvormen

• norrnen en waarden binnen hel bedrijf

en de bedrijfstak

• formeel versus inform eel

De cultuur gerelateerde factoren zijn veelal een afgeleide en worden bein-
vloed door veranderingen aan te brengen in de Inhoud, Management
en/ of Middelen van een project of haar omgeving. Indien men de cultuur
wil veranderen dan gebeurt dat niet door de 'wollige verhalen' maar door
iets aan de Inhoud, aan het Management of aan de beschikbare Middelen
te veranderen. Vervolgens leidt dat tot een andere Projectcultuur. De
bekende uitspraak: afspraak is afspraak betekent bijvoorbeeld weinig als
men niet op het nakomen van afspraken wordt aangesproken en daaraan
geen consequenties worden verbonden.
De door ons beschreven aanpak bevindt zich vooral op het niveau van
Management waarbij natuurlijk raakvlakken met Inhoud, Middelen en op
sommige plekken ook Cultuur wel zijn aangegeven. Verder is de ontwik-
kelde aanpak vooral gericht op financieel managen van IT-investeringen of
projecten. Maar ook daar geldt dat de raakvlakken en beinvloedingsfacto-
ren in de context zijn beschreven en meegenomen in de methodiek.

10.3.2 Selectie van (project-)managementtooIs
Op basis van kennis van en ervaring in de automatisering en gedegen ken-
nis van de beschikbare managementtools is het mogelijk per situatie bewust
te kiezen welke methoden en technieken in welke samenhang worden
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gehanteerd. Het gaat om het samenstellen en hanteren van de meest opti-
male mix van managementtools voor een bepaalde situatie.
De grondslagen van onze aanpak (hoofdstuk 2) gelden in zijn algemeen-
heid. Daarnaast zijn een aantal basisprincipes die vrijwel altijd dienen te
worden gehanteerd. Hieronder vallen de aandachtspunten bij projectse-
lectie (hanteer beleidskaders, doe een vooronderzoek, zorg voor een even-
wichtige portfolio, investeer in relevante kennis, zorg voor goede samen-
werking, combineer herontwerpen en automatiseren en gebruik objective-
rende technieken) en de bouwstenen van projectmanagement (afbakenen,
faseren, structureren, beheersen en beslissen) en het doorrekenen van sce-
nario's en het hanteren van marges.

Het selecteren en hanteren van aanvullende managementtools wordt situ-
ationeel bepaald. De samenstelling van een goede mix van methoden, tech-
nieken en hulpmiddelen is cruciaal. Om te kunnen komen tot een goede
mix van managementtools hebben wij in onze aanpak onder andere de
samenhang tussen de verschillende bouwstenen getracht helder weer te
geven. De keuze voor aanvullende managementtools is te maken op basis
van ervaring. Maar verder onderzoek naar het met behulp van een objec-
tief stramien per situatie samenstellen van de optimale mix aan methoden
en technieken is wenselijk. Hoe kom ik van een confectie aanpak naar een
maatwerk aanpak? Hierbij valt te denken aan het samenstellen van een mix
methoden, technieken en hulpmiddelen per project op basis van een
bepaalde typologie van projecten bijvoorbeeld gerelateerd aan de boven-
genoemde factoren op het gebied van Inhoud, Management, Middelen en
Cultuur.

Wij hebben in de jaren diverse onderzoeken en publicaties gelezen waarbij
projecten ook op een bepaalde wijze werden gecategoriseerd. Hieronder
beschrijven we enkele van die indelingen met een korte toelichting op de
mogelijke bruikbaarheid bij verder vervolgonderzoek:
- de beheerssituatie per projecttypologie
- de kosten/zekerheid matrix
- de risico/rendement matrix
- de kritieke succesfactoren en faalfactoren per projecttypologie.

Heemstra (1990) heeft onderzoek in de richting gedaan van ons model
waarbij hij de volgende vier typologieen projecten voor softwareontwikkeling
onderscheidt:
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Beheerssituatie I Beheerssituatie 2 Beheerssituatie 3 Beheerssituatie 4

product zeker zeker zeker onzeker

proces zeker zeker onzeker onzeker

middelen zeker onzeker onzeker onzeker

Aan de hand van deze vier beheerssituaties heeft hij uitgangspunten gede-
finieerd voor:

de aard van het beheersprobleem: de beheerswijze moet worden afge-
stemd op de aard van het beheersprobleem
het primaire beheersingsdoel dat men wenst te realiseren (bijvoor-
beeld snelheid versus kosten)
het leidinggeven en de coordinatie moet zijn afgestemd op de situatie
de ontwikkelstrategie (bijvoorbeeld lineair versus incrementeel)
de functie van de begroting van de kosten: de mate waarin de begro-
ting een stuurinstrument is en taakstellend is is situationeel bepaald.

De scope van zijn onderzoek beperkte zich echter tot de kosten van soft-
wareontwikkeling. Rendement van automatisering heeft een veel bredere
scope. De opbrengsten en de overige aspecten die spelen bij informatise-
ringsprojecten heeft hij niet in beschouwing genomen. Het doen van een
vervolgonderzoek aan de hand van onze aanpak (met dezelfde scope) zoals
wij hierboven hebben aangegeven zou het (IT) management in de praktijk
nog verder kunnen helpen. Gedane onderzoeken op het gebied van situ-
ationeel leidinggeven zouden hierbij kunnen dienen als input.
Projecten worden vaak aileen gecategoriseerd aan de hand van de risico's
en de mogelijke financiele consequenties. Bij de kosten/zekerheidsmatrix (I/S
Analyzer, 1987) worden investeringen ingedeeld in de onderstaande
matrix:

Kosten haag confidence confusion

justiEicatie: ROJ justificatie: intuitie

comfort caution

beheersing: budgetplafand beheersing: kJeinschalig starten

Jaag

haag laag

Zekerheid
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Bij omvangrijke projecten (confidence en confusion) is het eerder Ionend
om vee1 inspanningen te doen in het begroten van kosten. Hierbij zouden
meerdere en geavanceerde technieken kunnen worden gehanteerd. Bij
projecten met een relatief hoog risico zou meer de nadruk moe ten liggen
op risicoanalyse en risicomanagement en beheersingsmethodieken. Tevens
zijn de eisen die worden gesteld aan degene die risicovolle projecten moet
managen anders dan aan degene die de minder risicovolle projecten
managed. Voor ieder soort project kan een aparte set begrotings- en
beheersingsmethoden en technieken worden samengesteld en een speci-
fieke managementstijl gewenst zijn.
Deze differentiaties gelden uiteraard ook voor de door ons ontwikkelde risi-
co/rendement matrix:

laag zekere investering uitzonderlijke investering

hoogRisko slechte investering strategische investering

laag hoog

Rendement

Bij de investeringen die risicovol zijn ligt de nadruk meer op projectma-
nagement en beheersingsmethodieken. De justificatie vindt hier plaats
onder grote marges en risicoanalyses zijn hier van groot be lang voordat
wordt geinvesteerd. Expertmatige schattingen en scoremodellen zijn hier-
bij veelal erg belangrijk. Bij de investeringen met een laag risico kan op
basis van harde kosten batenanalyses en het relatief licht management het
rendement worden gerealiseerd.

Vervolgonderzoek zou meer duidelijkheid kunnen verschaffen een aantal
geschikte methoden en technieken voor het begroten, beheersen en evalu-
eren van investeringen per categorie investeringen. Maar ook zal per cate-
gorie investeringen andere eisen aan het management en de middelen
kunnen worden gesteld.

Een mogelijke andere insteek is een set managementtools samenstellen aan
de hand van de kritieke succesfactoren en faalfactoren van een bepaald
soort project. Riesewijk en Warmerdam (1988) hebben bijvoorbeeld een
inde1ing gehanteerd bij hun onderzoek waarbij de mate van organisatie-
verandering die een automatiseringsproject met zich meebrengt en of het
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initiele- ofvervolgautomatisering is de criteria zijn. Op basis van empirisch
onderzoek hebben zij bepaald wat de kritieke factoren en faalfactoren zijn
in de verschillende categorieen.

initiele automatisering vervolg automatisering

- geringe organisatieverandering - geringe organisatieverandering

initiele automatisering vervolgautomatisering

- omvangrijke organisatieverandering - omvangrijke organisatieverandering

Volgens soortgelijk onderzoek zou aan de hand van onze aanpak vervolgens
een set managementtools kunnen worden samengesteld die specifiek is
afgestemd op het waarborgen van de kritieke succesfactoren en het vermij-
den van de faalfactoren bij verschillende projectsoorten. Het zou ons
inziens een interessant vervoIgonderzoek zijn waarbij het kiezen van de pro-
jecttypologie belangrijk is voor de praktijkwaarde van het vervolgonder-
zoek.

Verder is het succesvol hanteren van een bepaaIde methode of techniek
afhankelijk van de manier waarop met de methode of techniek wordt
omgegaan. Welke managementstijl en managementaandacht is vereist bij
hantering van een bepaalde set managementtools en hoe wordt gestuurd
op basis van de hiermee behaaIde resultaten. De managementtools zijn
slechts hulpmiddelen om te komen tot effectief management.
Managementtools, managementstijl en bedrijfscultuur moeten op elkaar
zijn afgestemd. Ons inziens zou ook verder onderzoek hiernaar nuttig zijn.

10.3.3 Evaluatie en instrumentatie van object oriented software ontwikke-
ling

Een groot deel van de indrukwekkende bedragen, die worden besteed aan
IT, worden uitgegeven aan de ontwikkeling en verbetering van applicatie-
software. De aanpak hiervan wordt, ondanks het gebruik van aIlerlei
geavanceerde hulpmiddelen, toch dikwijls als te ambachtelijk en te hand-
matig gewaardeerd. De productiviteit van systeemontwikkelaars en de vige-
rende systeemontwikkeimethodes worden dan ook aIs een groot probleem
ervaren.
Tegen deze achtergrond is het duidelijk waarom er zoveel interesse bestond
en bestaat voor een nieuwe aanpak: object oriented development (00).
Deze aanpak gaat uit van het gebruik van objecten: kleine, min ofmeer los-
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staande blokken software-code die een fun tie representeren, Deze objecten
worden verzameld in 'Libraries' die door programmeurs gebruikt kunnen
worden bij het ontwikkelen of samenstellen van nieuwe applicaties.

Aan de OO-aanpak worden in de literatuur veel voordelen toegedicht: met
name veel hogere productiviteit bij ontwikkeling en onderhoud, meer
modulariteit en flexibiliteit, meer gebruiksvriendelijkheid (zie bijvoorbeld
Johson, 1997). In andere publicaties (bijvoorbeeld Potok en Vonk, 1996)
worden deze voordelen gerelativeerd en wordt aangegeven dat aileen het
hergebruik van software tot hogere productiviteit leidt.

Tegen deze achtergronden achten wij het zeer de moeite waard om de vol-
gende zaken nader te onderzoeken:

welk empirisch bewijs is er om de vermeende hogere productiviteit van
OO-ontwikkeling nader te onderbouwen
wat betekent het gebruik van de OO-benadering voor de beheersing
van het software ontwikkelingsproces?

Zijn de methoden en tools voor bijvoorbeeld kwaliteit- en kostenbeheersing
zoals ontwikkeld in de traditionele procedurele aanpak nog weI bruikbaar.
Of nog ruimer gesteld: gaat bij een overstap naar de OO-benadering niet
belangrijke know-how verloren die met veel moeite in de traditionele aan-
pak werd opgebouwd.

10.4 Afsluitend

Op basis van onderzoek, literatuurstudie en vooraI onze praktijkervaring is
dit boek tot stand gekomen. Wij hebben er met plezier aan gewerkt en den-
ken dat we door onze kennis en ervaring op te schrijven een bijdrage heb-
ben geleverd aan het verder ontwikkelen van het vakgebied Information
Economics. Het is een vakgebied dat volop in beweging is en ons na al die
jaren nog steeds enorm boeit. Verder hopen we dat onze aanpak algemeen
managers, IT-managers en overige betrokkenen houvast en hulp biedt bij
het zekerstellen van de met automatisering beoogde rendementen en de
daarmee gepaard gaande uitdagingen.
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11.1 Introduction

We live in an information economy, in which large amounts (in the
Netherlands around NLG 17 billion in 1997) are invested in IT and in
which IT is becoming ever more important. IT expenditure continues to
grow and, given the enormous investments, the returns realized ought to be
more impressive.

The reality, however, is that the costs of automation increase each year -
budget overruns in automation projects are the rule rather than the excep-
tion rather - but the potential returns are often not realized, are not visible
or are difficult to demonstrate. This often leads to dissatisfaction among
managers and to doubts about the return achieved on IT investments. They
ask themselves whether it is wise to spend so much money on IT.

11.2 Aims and method

Although experience with information technology is increasing, the satis-
faction of managers and the insight into the returns achieved remains limi-
ted. The demand for greater insight into and better control of costs and
returns is increasing. Management is increasingly demanding a quantitati-
ve substantiation of investments in IT, and is no longer satisfied with a quali-
tative substantiation. This is making the further development of the disci-
pline Information Economics (IE) increasingly important and creating an
ever greater need for a practical approach based on experience. This book
offers such an approach.

This approach was developed on the basis of an extensive literature study as
well as empirical research, consisting of:
• analysis of the success and failure factors of 112 large IT projects
• interviews with managers of ten large companies.

In writing this book we have drawn not only on our own practical expe-
rience but have also made wide use of the knowledge and experience of our
colleagues at Twijnstra Gudde Management Consultants and KPMG
Management Consulting.
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In our approach we sought to answer the following question:
• Which factors determine the success or failure of such investments?

We began with the following hypotheses:
a Each IT investment is a unique event, in which a range of situational

factors can determine the chances of success and failure; in spite of
this, only a limited number of factors will be of decisive importance in
anyone project.

b There is a significant relationship between the sort or type of IT
investment or project and the most important failure and success
factors.

c In each IT project, the decision-making process is one of the crucial
failure or success factors. The decision-making process encompasses all
essential aspects.

These hypotheses can be elaborated further as follows:
Re. a. Our first hypothesis concerns the idea that a limited number of core

factors can provide the key to the success of every IT project. On the
basis of our analysis we were forced to conclude that this is not the
case. There proved to be a great variety of relevant and correlated
aspects and factors.

Re. b. Our second hypothesis was that there was a significant relationship
between the essential failure and success factors of an IT project or
investment and the nature or type of the project or investment.
We based this hypothesis on the following typology:
- product automation
- ogistic automation
- software development
- software purchase (package approach)
- data communication automation
- office automation.
We were however unable to establish the expected correlation
between project type and type of failure or success factor. Several
success and failure factors occurred in the various project types, and
we were unable to discover a specific pattern per project type.

Re. c. Our study showed that the decision-making process is indeed
essential for the success of an automation project. The decision-
making process ought to encompass all relevant aspects important
for failure and success, but in practice this proves not always to be
the case.
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After completing our study we submitted the essential principles of our
approach to fifteen experienced managers in order to test the validity of
our approach objectively.

11.3 Working method in developing the approach and the
results

Failure factors
We began with an analysis of 112 larger IT investments to examine what the
most important success and failure factors are in practice. We also
interviewed ten managers of large companies in order to analyse how they
budget automation projects in practice, how they manage and evaluate
such projects and what problems they experience in doing so. By
combining the knowledge gained with our own practical experiences, we
arrived at a list of the most frequently occurring failure factors. In chapter
1 (Returns on IT in practice) we describe what in our view are the most
important factors causing the consistently disappointing results of IT
projects. This summary of failure factors indicates where things often go
wrong in such projects. On the other hand, we also derived from this
exercise the essential focus areas for ensuring the success of an IT project,
and incorporated these in our approach.

Principles
Our study showed that the financial! economic management of
information technology is not simple and that problems cannot always be
prevented. It is however possible to avoid most of these problems, or at least
to reduce or resolve them. In doing so, an Information Economics
approach needs to be adopted, which meets a number of basic conditions.
We have termed these basic conditions the principles.

Based on the defined failure factors, an extensive literature study and our
own practical experiences, we determined which principles would have to
be applied in an approach geared to avoiding unprofitable IT investments.

The principles used in our approach are mainly financially oriented and
are discussed in chapter 2 (Principles). These principles were essential in
structuring our approach and can be stated as follows:
1. An IT decision is an investment decision.
2. A well-founded IT decision is taken on the basis of the importance of

the investment, expressed in terms of costs and benefits, as well as in
terms of the period within which it must have been realized.
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3. A correct selection of IT investments supports the corporate strategy,
fits in with the IT policy and is based on the most objective possible
value analysis.

4. All costs and returns associated with an IT investment are quantifiable.
5. Uncertainties regarding costs and benefits should be taken into

account in a cost/benefit analysis.
6. The returns on IT are increased considerably by first redesigning or

optimising processes and only then implementing IT solutions.
7. Successful implementation of IT requires clear responsibilities and

authorities.
8. A project-based approach is generally the best approach for realizing

an IT investment.
9. Financial methods and techniques used in other types of investment

are generally also usable for IT investments.
10. For successful IT implementation, evaluation of IT investments and

projects is essential.

End result
The approach is geared to the financial management of the IT during the
life-cycle. Three phases in that life-cycle are identified here

Determination of returns
Management of the returns
Evaluation of returns

An integral approach has been developed for managing returns during the
different stages of the life-cycle, and an indication is given for each step of
which activities are of crucial importance, which methods and techniques
or aids can be used, in what interrelationship and taking into account
which focus areas.

The financial! economic perspective is taken as a basis here; this IS

described in the following chapters:
principles
project selection
project management
determination of returns
management of returns
evaluation of returns.

This led to an approach:
which devotes sufficient attention to the crucial factors determining
returns;
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in which a variety of methods and techniques are used, some of them
specific to typical IT investments, some not;
which can be used for various types of IT investment. This integral
approach enables the relevant elements to be selected and customised.

1104 Description of the approach

We developed an approach based on the above principles. The approach is
a combination of views, methods, techniques, perspectives and other aids
which place the user in the best possible position to respond to/make
allowance for frequently occurring success and failure factors in IT
(projects). Each IT project is after all unique and has its own specific
characteristics. In order to optimise the returns on IT investments, an
approach must be adopted specifically tailored to each project. Our
approach comprises what we consider to be the most important
elements/building blocks needed for such a customised project approach
aimed at realizing the optimum returns on an IT investment. Chapter 8
(Techniques for the financial management of IT) contains a summary of
the essentials of usable techniques as well as the advantages, areas for
attention and limitations of each technique, with a view to simplifying the
choice of the optimum mix of methods and techniques to be used in each
project.

Profitable IT implementation begins with selection of the correct projects.
Project selection is a basic condition for the attaining of good results and is
extensively discussed in chapter 3 (Project selection). This discussion
indicates how a project portfolio should be put together and managed. It is
important when selecting projects to take into account different
perspectives (long term and short term, within policy frameworks, investing
in relevant know-how, etc.) and to use a consistent commercial basis for
comparison (risks/returns). Project management (multiproject
management and programme management) is indispensable for the
management of the portfolio and the allocation of resources.

Once the right investment alternative has been selected, it is essential that
its realisation is effectively managed. The project-based approach is the
most appropriate one here in by far the majority of cases.
Chapter 4 (Project management) is completely devoted the management
of (IT) projects.
It contains a detailed discussion of the most important elements of project-
based working:
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• delineation of projects;
• phasing of projects;
• structuring of projects;
• management of projects:
• taking decisions about and within projects.

In some cases, however, software developers have developed a growing need
for more flexible working methods with more scope for improvisation and
creativity and greater delegation of responsibilities. Chapter 4 therefore
devotes a fair amount of attention to Rapid Application Design (RAD) and
the relationship between RAD and project-based working.

Like any other investment, IT projects must be commercially justified on
the basis of their risk/ return profile. To carry out this assessment, the costs
and benefits of investment alternatives must be determined and quantified.
In practice this often proves problematic - if a serious attempt is made at
this at all. Chapter 5 (Determination of returns) discusses the practical
problems in budgeting costs and returns and indicates the best way of
budgeting these items. An indication is also given of the steps which must
be taken when compiling a cost/benefit analysis. Finally, an indication is
given in this chapter of the best type of cost/benefit analysis for each
project type as well as which other techniques are usable in justification.
A distinction is drawn here between:

performance and strategic IT projects
experimental IT projects
infrastructural IT projects.

Performance IT projects are aimed primarily at improving the efficiency
and effectiveness of the internal business process. Strategic IT projects are
geared to maintaining or improving the competitive position (high
impact/high risk). Performance and strategic IT projects must be justified
on the basis of costs and benefits, with the net cash value method in
combination with the payback time being usable techniques. Margins are
determined with the help of scenarios and sensitivity analyses.
There are various options when drawing up scenarios:

a cost/cost comparison for efficiency benefits;
a revenues/revenues comparison for effectiveness benefits
a position/position comparison for benefits through improvement of
the competitive position.

In complex decisions, the use of decision trees is a possible technique for
making the decision to be taken clearer.
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When formulating budgets and compiling and extrapolating the scenarios,
use can be made of the extensive costs and revenues checklist compiled by
the authors.

Experimental IT projects should be seen as research expenditure items
(fundamental, knowledge-oriented and/or experimental), whereby the
result and the returns are absolutely unknown in advance.
With this category of investments a limited budget must be made available
(budget approach) with priorities being set by senior management on the
basis of the corporate vision. A small-scale and incremental approach are
preferred, based on size-dependent go-decisions and funding. As soon as
there is more clarity regarding the revenues, there is a shift to a different
category of investments, together with the associated justification
procedures.

Infrastructural IT projects are projects whose results are used jointly by
several user groups. The returns on infrastructural projects lie not in the
infrastructure itself, but rather in the making available of profitable
applications which run on that infrastructure. The importance of
infrastructural IT projects is increasing year by year, and precisely this
category of IT projects is the most difficult to justify, With this category of
investments itis advisable to define (of themselves) profitable plateaux and
to assess the investment on the basis of net cash value and payback time per
plateau. Senior management takes the decision and bears the costs of
synergy benefits. The line management identifies, evaluates and takes
advantage of the possibilities (options) generated by the infrastructure.
The option theory can be used here. Decisions relating to infrastructure
projects are complex and the returns are difficult to assess. Aids such as
decision-tree analysis, scenario formulation and the performance of
sensitivity analyses are indispensable here.

Chapter 6 (Management of returns) indicates how the returns determined
earlier should be managed and how aspects such as risk management,
outsourcing, contract management, margin management, responsibility
allocation, IT performance measurement systems, benchmarking and cost
allocation systems should be handled.

In returns management, management of the life-cycle costs (most of the
costs are operating costs arising from the development activities) and
cashing in on the returns (allocation of responsibilities is essential here)
are important elements. Generating and handling an insight into these
processes are also essential. All parties concerned must have a joint
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commitment (in a learning process) to achieving a higher return and each
individual must bear his responsibility in this on the basis of the (acquired)
insight. If the acquired insight is used primarily to punish people and
create scapegoats, several parties will resist the acquiring of this insight, will
search for excuses and pretexts and will fail to take their responsibility. No-
one benefits from this. Take the time and learn to handle the various
management instruments.

Chapter 7 (Evaluation of returns) then discusses the retrospective
evaluation of IT investments. A distinction is made here between:

evaluation of a project
evaluation of the returns
evaluation of the systems portfolio.

This chapter also indicates how, using systematic and consistent evaluation
techniques, substantial knowledge can be built up for assessing future
investments. The chapter also indicates how a returns evaluation
programme can be implemented. Evaluation of IT investments (the need
for which is greatly emphasised by managers) will in our view have to form
an integral part of ITPM and Business Performance Management systems.
Non-committal and qualitative substantiation is steadily disappearing and
will increasingly be replaced by quantitative substantiation and quantitative
monitoring.

Chapter 8 (Techniques for the financial management of IT) then discusses
the essentials of roughly fifty usable techniques. A brief description is given
for each method or technique of the objective, the applicability, the
working method, an example, the advantages and limitations and areas for
attention. The methods and techniques are divided into the following
categories:

general
return
budgeting returns
budgeting costs
evaluation.

11.5 Follow-up study

The approach developed consists of a combination of visions, methods,
techniques, perspectives and other aids which enable the user to put
together a customised approached. Such an approach must however be
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structured primarily on the basis of the user's practical experience. Follow-
up research into the composition of a mix of methods, techniques and aids
on the basis of a given typology of projects would be useful in our view. The
choice of a particular project typology (in terms of size, risk profile, critical
success factors, etcetera) is very important for the practical value of the
follow-up research.

In addition ,the success with which certain methods and techniques are
used depends on how they are handled. Which management style and what
management attention is needed when using a particular (set of)
management tool(s) and what course should be set to achieve the required
results? After all, the management tools are no more than aids to effective
management. Management tools, management style and the corporate
culture must be in harmony. Further research into this would be useful in
our view.
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