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Doordat de afgelopen periode de economische groei
fors is teruggelopen, worden veel organisaties
gedwongen nadrukkelijker te focussen op cost cutting.
Als gevolg van teruglopende inkomsten kan niet meer
ongebreideld worden geïnvesteerd. Investerings-
voorstellen worden vaker en beter tegen het licht
gehouden om te beoordelen of ze inderdaad
noodzakelijk zijn en een toegevoegde waarde bieden
voor de organisatie. Het toepassen van structureel
investeringsmanagement ligt voor de hand.

Een pleidooi  voor s t ructureel  inves ter ingsmanagement
I N V E S T E R I N G S V R A A G S T U K K E N

Drs. E.M. Rijswijk, senior consultant Deloitte & Touche 
Management & ICT Consultants te Amersfoort (mrijswijk@deloitte.nl).

Investeringsmanagement:
een structurele benadering

MARTIN RIJSWIJK

Dit artikel vormt een pleidooi om te komen tot een meer struc-
turele wijze van investeringsmanagement. Per fase van het
investeringsbeslissings- en monitoringsproces worden organisa-
ties handvatten aangereikt om het investeringsmanagement
structureel vorm te geven. Mede door het investeringsmanage-
ment te incorporeren in het management control-systeem kan
een bijdrage worden geleverd aan de kostenbeheersing, alsmede
de beheersing van risico’s. 
Veel organisaties hebben de afgelopen periode min of meer
noodgedwongen het aantal investeringen en de omvang hiervan
moeten terugschroeven. Dit blijkt ook uit de cijfers van het CBS
(zie figuur 1). De omvang van de totale brutoinvesteringen in
vaste activa vertoont vanaf 2001 een dalende tendens. 
De afgenomen omvang van de investeringen vormt een schril
contrast met de jaren negentig waarin the sky the limit leek en
investeringen in met name internettoepassingen al bij voorbaat
een gouden rendement beloofden. Als gevolg van dit sentiment
is het belang van investeringsmanagement in bepaalde organisa-

ties enigszins ondergesneeuwd geraakt. Het investeringsmanage-
ment blijkt bijvoorbeeld niet in alle gevallen te worden toege-
past, of wordt niet voor alle business units op een identieke
wijze vormgegeven. De noodzaak hiertoe was minder urgent,
omdat er bij wijze van spreken voldoende financiële middelen
beschikbaar waren om meerdere investeringen te plegen. De
vraag naar een harde financiële argumentatie werd veelal niet
gesteld. Nu het economische tij iets minder gunstig is, wordt het
belang om het investeringsmanagement adequaat en structureel
in te richten groter. Op de vraag op welke wijze een voorgeno-
men investering past in het strategisch plan, zal het management
direct antwoord moeten kunnen geven.

Factoren
Een adequaat investeringsmanagement is uitermate belangrijk.
Hierbij spelen de volgende factoren een rol:
– Investeringen doen veelal een aanzienlijk beroep op de

financiële middelen van een organisatie.
– Met name investeringen in kapitaalgoederen hebben een

zeer inflexibel karakter met het oog op wijzigingen in de
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Met name investeringen in kapitaalgoederen hebben een zeer
inflexibel karakter

strategische koers van de organisatie.
– De terugverdienperiode van investeringen is verkort. Door

onder andere de komst van internet waardoor kennis en
informatie gemakkelijker beschikbaar is geworden, kan
steeds minder worden geprofiteerd van een informatievoor-
sprong. Hierdoor moeten investeringen in een relatief korte
periode kunnen worden terugverdiend.

– De besluitvorming over investeringen is veelal uniek voor de
organisatie. Met name omvangrijke investeringen komen
weinig voor en kennen vaak een uniek karakter. 

Om het investeringsmanagement op een adequate en structurele
wijze in te richten, is het noodzakelijk om het investeringsbeslis-
sings- en monitoringsproces te analyseren en dit proces aan te
laten sluiten bij het binnen de organisatie reeds bestaande mana-
gement control-structuur. In dit geval wordt in de bestaande
planning & control-cyclus systematisch aandacht besteed aan de

figuur 1

Omvang brutoinvesteringen in vaste activa

bruto investeringen in vaste activa

periode totaal          bedrijfsleven overheid

1999, 3e kwartaal 6,8 6,8 6,8

1999, 4e kwartaal 9,6 10,3 5,3

2000, 1e kwartaal 4,7 3,2 15,9

2000, 2e kwartaal 6,8 5,9 13,3

2000, 3e kwartaal 1,8 1,2 5,1

2000, 4e kwartaal 0,7 - 0,1 5,9

2001, 1e kwartaal - 0,1 - 1,3 8,1

2001, 2e kwartaal - 0,8 - 2,2 8,0

2001, 3e kwartaal - 1,6 - 4,1 12,4

2001, 4e kwartaal - 0,9 - 2,6 8,7

2002, 1e kwartaal - 1,7 - 3,1 7,3

2002, 2e kwartaal - 3,5 - 4,3 0,8

2002, 3e kwartaal * - 3,7 - 4,8 1,2

* (raming)

BRON: STATLINE, 30-12-2002, CBS, % ZIJN VOLUMES T.O.V. ZELFDE PERIODE VORIG JAAR.
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investeringen, hetgeen gelet op het voorgaande geen overbodige
luxe is. Hiermee wordt voorkomen dat het besluitvormingspro-
ces rondom investeringen een ad hoc-karakter krijgt.

Fasen
In het investeringsbeslissings- en monitoringsproces kunnen de
volgende fasen worden geïdentificeerd (zie figuur 2): 

Fase 1: Ontwikkelen strategie
Alvorens tot investeren kan worden overgegaan, is het van
belang de missie en strategie van de organisatie te hebben vast-
gesteld. De strategie is namelijk bepalend voor de vraag of en in
hoeverre investeringen zullen plaatsvinden. Ook zou uit de stra-
tegie moeten volgen welk soort investeringen prioriteit dienen te
krijgen. Afhankelijk van de gekozen strategie kan de nadruk
namelijk meer liggen op vervangingsinvesteringen of juist op
uitbreidingsinvesteringen, ontwikkeling in eigen huis of een
financieel belang nemen in een andere organisatie, enzovoorts.
De strategie geeft dus het raamwerk weer, waarbinnen over toe-
komstige investeringen wordt beslist. 

Fase 2:Formuleren doelstellingen, gebaseerd op het strategisch
plan
Om een kader te scheppen voor mogelijke investeringsvoorstel-
len zullen (per business unit) een aantal uitgangspunten moeten
worden geformuleerd. Deze uitgangspunten vormen een concre-
tisering van de strategie. Enerzijds vormt dit een checklist voor
het management zelf om investeringsvoorstellen te beoordelen.
Anderzijds geeft dit het lagere management een handvat om te
bepalen of investeringsvoorstellen kansrijk zijn. Zo niet, dan
hoeft een investeringsvoorstel niet nader te worden uitgewerkt.
De uitgangspunten kunnen in verschillende categorieën worden
verdeeld zoals bijvoorbeeld:

Interne uitgangspunten:
– financieel; hierbij moet gedacht worden aan de beschikbare

financiële ruimte (per business unit), vereist rendement en
terugverdienperiode.

– operationeel; hierbij gaat het om de mogelijke consequenties
voor de inrichting van de operationele processen en de
benodigde capaciteiten.

Externe uitgangspunten:
– concurrentie; hierbij moet gedacht worden aan implicaties

voor het marktaandeel, prijs, exclusiviteit, enzovoorts.
– omgeving; dit betreft uitgangspunten op het gebied van

milieu of wetgeving. 
Met het opstellen van het overzicht van uitgangspunten wordt
in feite het investeringsbeleid van de organisatie vastgesteld, in
relatie tot de gekozen strategie.

Fase 3: Identificeren investeringsmogelijkheden
Investeringskansen kunnen door het management op verschil-
lende wijzen worden geïdentificeerd. Dit kan op basis van een
SWOT-analyse, als onderdeel van een strategisch plan.
Investeringskansen kunnen echter ook op de werkvloer worden
gesignaleerd. Hierbij gaat het veelal om mogelijkheden om de
processen efficiënter vorm te geven. 
Om de identificatie van investeringskansen te stimuleren, kan
een categorisering van projecten worden gemaakt. Bijvoorbeeld
vervangingsinvesteringen of investeringen om een nieuw pro-
duct op de markt te kunnen zetten. Daarnaast is het verstandig
om het lager management actief te laten participeren in de iden-
tificatie van mogelijke investeringskansen. 
Om geen investeringskansen onbenut te laten, verdient het aan-
beveling de identificatie gestructureerd te laten verlopen.
Aansluiting bij de bestaande planning & control-cyclus kan
hierbij helpen. Het is bijvoorbeeld van belang de geïdentificeer-
de investeringskansen zo spoedig mogelijk mee te kunnen
nemen bij de eerstvolgende budgetvaststellingen. In bepaalde
organisaties wordt in dit kader een speciale commissie ingesteld
die alle ideeën op een structurele wijze vastlegt en op haalbaar-
heid toetst. Dit heeft onder meer als voordeel dat alle ideeën
ook op eenzelfde wijze worden beoordeeld. 

Fase 4: Analyseren investeringsmogelijkheden
Bij het analyseren van investeringskansen is een uniforme
beoordeling op de vooraf vastgestelde uitgangspunten van
belang. Hierdoor wordt subjectiviteit in de beoordeling uitge-

Organisaties hebben
investeringen
teruggeschroefd

figuur 2
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schakeld. Zoals hiervoor vermeld zou dit een taak kunnen zijn
van een speciaal ingerichte commissie. Door middel van scenari-
oanalyses kunnen prognoses worden gemaakt van de toekom-
stig verwachte kasstromen en kan de netto contante waarde van
de investering worden bepaald. Belangrijk is dat investerings-
kansen echter niet alleen op financiële aspecten, maar ook op
niet-financiële aspecten worden beoordeeld. Daarnaast is het
belangrijk oog te hebben voor eventuele alternatieven. 

Fase 5: Selecteren van investeringen
Op het moment dat investeringsvoorstellen zijn onderworpen
aan een grondige haalbaarheidstoets dient een go/ no-go-beslis-
sing te worden genomen. Afhankelijk van de bestaande verant-
woordelijkheidsstructuur kunnen verschillende functionarissen
binnen de organisatie deze beslissing nemen. Veelal zal deze
besluitvorming plaatsvinden gelijktijdig met het vaststellen van
de jaarlijkse budgetten. Ook gedurende het jaar kunnen zich
echter investeringskansen voordoen die bij het vaststellen van
de budgetten niet waren voorzien. Voorkomen moet worden dat
deze investeringskansen links blijven liggen, alleen omdat het
niet past in het vooraf vastgestelde budget. Wel zullen deze
investeringen evenals eventuele meerkosten van investeringen
dezelfde investeringsselectieprocedure moeten doorlopen om
een objectieve en gedegen beoordeling te waarborgen.
Voordat groen licht wordt gegeven aan een investering, dient
men zich ervan te vergewissen dat geen knelpunten zullen gaan
ontstaan in termen van capaciteit. Hierbij gaat het om zowel de
personele capaciteit als de productiecapaciteit. Welk beslag legt
deze investering op de medewerkers? Moeten gekwalificeerde
projectmanagers worden aangetrokken? Kunnen de afnemers
rekenen op een ongestoorde levering van producten? Zeker als
meerdere investeringen gelijktijdig worden gepleegd, zal dit
vraagstuk nadrukkelijk aandacht vergen. 

Fase 6: Uitvoeren en monitoren
Op het moment dat besloten is een bepaalde investering te ple-
gen, kan worden overgegaan tot uitvoering van het besluit.
Zeker als het gaat om omvangrijke investeringen zal strak
gemonitord moeten worden of de implementatie volgens plan
(zoals dat is vastgesteld) verloopt. Tijd en geld vormen hierbij
belangrijke aspecten. Dit geldt bijvoorbeeld ook als sprake is
van een productontwikkelingstraject. Hierbij is het bijvoorbeeld
belangrijk te weten hoeveel procent van het beschikbare budget
is besteed in vergelijking tot het percentage tijd dat besteed is.
Een periodieke rapportage waarin beide elementen in termen
van realisatie en planning tot uitdrukking worden gebracht,
biedt het management inzicht in de voortgang. In een dergelijke
rapportage kan het management ook geïnformeerd worden over
bepaalde issues die spelen. 

Fase 7: Evalueren en rapporteren
In de praktijk wordt vaak onvoldoende aandacht besteed aan
het aspect evaluatie. Toch is het van belang, nadat een investe-
ring is geïmplementeerd, deze te evalueren. Deze evaluatie heeft
ten doel om te beoordelen in hoeverre de investering het gewen-
ste effect heeft bereikt. Heeft de investering díe toegevoegde
waarde geleverd die vooraf was voorzien? Het probleem hierbij
is vaak dat de effecten van de investering vaak moeilijk meet-
baar zij. Tevens worden de effecten pas in een later stadium, na
een aantal jaren, zichtbaar. Is een extra rendementsstijging nu

het gevolg van die ene investering of van een toegenomen vraag
in de markt? 
Een evaluatie van met name omvangrijke investeringen is op
enig moment van belang. Allereerst kan hiermee worden beoor-
deeld of de keuze om een investering te plegen achteraf gezien
een juiste is geweest. Met andere woorden, heeft de investering
geleid tot het effect wat men voor ogen had? 
Als het moeilijk is om direct na de gepleegde investering de
effecten te meten, kan ervoor gekozen worden om twee evalua-
tiemomenten vast te leggen. Het eerste moment is direct nadat
de implementatie van de investering is afgerond. Deze evaluatie
staat dan met name in het teken van het evalueren van het
implementatieproces. Wat waren de knelpunten bij de imple-
mentatie? In hoeverre waren de kosten en de geleverde inspan-
ningen conform planning? 
Een tweede evaluatie kan op een later moment plaatsvinden,
bijvoorbeeld na enkele jaren. Deze evaluatie staat dan in het
teken van het evalueren van de geleverde toegevoegde waarde
van de investering. 

Daarnaast biedt de evaluatie een structureel stramien waar-
binnen gezocht wordt naar lessons learned om de performance
van de organisatie te verbeteren. Aan de hand van deze leermo-
menten kan het investeringsbeslissings- en monitoringsproces
voor toekomstige investeringen worden verbeterd.
Tot slot kunnen resultaten van de evaluatie worden meegeno-
men in het performance management-proces. Dit betekent dat
de resultaten op het gebied van investeringsmanagement mede
worden gebruikt om de performance van bijvoorbeeld project-
managers of business unit managers te beoordelen.

Aangrijpingspunten
Het belang van een structureel investeringsmanagement is, zoals
hiervoor beschreven, groot. Zeker in het huidige economisch
klimaat, waarin nadrukkelijker wordt gestuurd op de toege-
voegde waarde van investeringen is dit het geval. Aan de hand
van het geschetste investeringsbeslissings- en monitoringsproces
is getracht aan te geven op welke wijze invulling kan worden
gegeven aan een structureel investeringsmanagement. Hiertoe
dient te worden aangesloten bij de bestaande management con-
trol- en performance measurement-systematiek. De concrete
opzet van het investeringsmanagement en de wijze waarop het
in de bestaande systematieken kan worden geïncorporeerd, is
echter afhankelijk van het soort organisatie en daarmee het type
investeringen en de organisatiestructuur. Hoe is de organisatie
ingericht? en wie is waarvoor verantwoordelijk? Door aan te
sluiten bij de bestaande control-structuren ontstaan ook aan-
grijpingspunten om kosten alsmede risico’s die gepaard gaan
met investeringen te beheersen. Structurering van het investe-
ringsmanagement zal zich dus altijd terugverdienen.

Schakel subjectiviteit 
zoveel mogelijk uit

–C


