
Inleiding

Bij fusies en overnames geldt veelal als verwachting dat
het nieuw verworven onderdeel zo spoedig mogelijk
moet bijdragen aan de gewenste ontwikkeling van de
rentabiliteit van de nieuw gevormde onderneming. Dit
moet worden bereikt door synergie-effecten die ontstaan
wanneer bedrijfsprocessen in elkaar worden geschoven
en redundantie in overhead wordt geëlimineerd. In de
praktijk blijkt ICT regelmatig een remmende factor hier-
op; de integratie van systemen en beheeromgevingen valt
vaak moeilijk te realiseren. De synergie-effecten vallen
op deze gebieden dan ook meestal tegen. De zogenaam-
de ‘lijken in de kast’ waar tijdens een due diligence (DD)
naar wordt gezocht, blijken zich dus vaak te bevinden op
het toekomstgerichte: zal de beoogde synergie kunnen
worden bereikt of zijn hierbij nog veel investeringen te
verwachten waarmee tijdens de overname nog onvol-
doende rekening is gehouden. Het is dus van belang dit
al tijdens een due diligence aan de orde te stellen.

Ondernemingen maken gebruik van informatie- en com-
municatietechnologie (ICT) om hun bedrijfsprocessen te
ondersteunen en te verbeteren, maar raken daardoor
ook meer afhankelijk van ICT. Door deze verwevenheid
is het bij de waardebepaling van de onderneming steeds
belangrijker om ook te kijken naar de status van haar
ICT. ICT is onderdeel van:

* de strategie van de onderneming;

* de bedrijfsprocessen die door systemen worden
ondersteund;

* de organisatie. Denk aan het informatiemanagement,
rekencentrum en de systeemontwikkelafdeling;

* de bedrijfskosten. Denk aan personeel, externe
inhuur, afschrijvingen, etc.;

* de activa. Dit kan om de materiële vaste activa gaan
maar ook activering van projecten als immateriële vaste
activa.

Ondanks het belang van ICT voor de waarde van een
onderneming en de problemen die ICT bij de realisatie
van synergievoordelen kan veroorzaken, blijkt in de
praktijk dat bij het DD-onderzoek nog steeds beperkt
aandacht wordt geschonken aan de ICT-aspecten. De

ICT-aspecten waar aandacht aan besteed dient te wor-
den, worden veelal bepaald door de accountant. Een IT-
auditor, op het laatste moment in het onderzoek betrok-
ken, zal niet in staat zijn in een doorlooptijd van één à
twee dagen de kwaliteit van de informatievoorziening
vast te stellen. De problemen en kosten die echte syner-
gievorming met zich meebrengt, zijn dan niet vast te stel-
len. Indien de IT-auditor de opdracht krijgt mogelijke
problemen en kosten van synergievorming vast te stellen,
is het van belang dat hij vanaf het begin bij het DD-
onderzoek betrokken is.

Zoals gesteld zijn er heel veel raakvlakken tussen ICT en
de waarde van een onderneming. Algemeen gesproken is
het opvallend dat ICT slechts zelden een wezenlijk
onderdeel vormt van de waardering. In dit artikel wordt
ingegaan op de relatie van due diligence met ICT. Tij-
dens dergelijke onderzoeken is waardering van de onder-
neming vaak een belangrijk aandachtspunt. Benadrukt
wordt dat naast het kijken naar ‘lijken in de kast’ er
zeker ook gekeken moet worden naar de toekomstige
situatie na een eventuele overname. In deze fase moeten
de eventuele synergievoordelen van de voorgenomen
fusie worden gerealiseerd. De auteurs benadrukken dat
om niet met verrassingen te worden geconfronteerd daar
ook al tijdens de due diligence over na moet worden
gedacht. Zij beschrijven vervolgens op grond van hun
ervaring een aanpak die kan worden gebruikt om aan al
deze aspecten voldoende aandacht te besteden.

DD-onderzoeken en de relatie met ICT

Wat is een DD-onderzoek?

Traditioneel gaat het tijdens een DD-onderzoek erom
vast te stellen dat de prijs voor een overname of fusie
voor een onderneming redelijk is. Wordt er niet te veel
voor een onderneming betaald? Zijn er niet allerlei ver-
borgen gebreken die niet aan de kopende partij zijn
gemeld? Natuurlijk is dit aspect ook voor ICT van
belang. Naast de verborgen gebreken blijkt meer en meer
dat ook de toekomstige ontwikkelingen van belang zijn.
De prijs die wordt bepaald tijdens de overname is geba-
seerd op de intrinsieke waarde van de onderneming en
de opbrengsten die men in de toekomst daarvan ver-
wacht. Vaak zijn de potentiële voordelen van een over-
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name duidelijk te benoemen. Men kan bijvoorbeeld door
het samenvoegen van klantenbestanden een completere
dekking krijgen van de markt. De risico’s zijn echter niet
altijd even duidelijk. Kunnen de partners ook de gewens-
te samenvoeging qua ICT realiseren en tot integratie en
kostenvoordelen komen? In dat geval is het van belang
te beoordelen of de ICT van de beide organisaties op
elkaar kan worden afgestemd, als het zover komt dat
beide organisaties integreren. Zijn er dan veel investe-
ringen nodig?

Fasering

Fusie- of overnamegesprekken en parallel daaraan de
DD-onderzoeken verlopen vaak in een aantal fasen. De
volgende fasen zijn te onderkennen in het overnamepro-
ces:
1 contact maken;
2 afsluiten van een vertrouwelijkheidsovereenkomst;
3 verrichten van een voorlopig onderzoek;
4 afsluiten van een intentieovereenkomst;
5 verrichten van DD-onderzoek;
6 transactie;
7 verrichten van acquisitie-audit.

De organisatie die op basis van onderzoek in openbare
bronnen een eerste indruk van een over te nemen orga-
nisatie heeft gevormd, zal proberen in contact te komen
met de organisatie (fase 1). Als na een kennismaking tus-
sen de organisaties blijkt dat beide geïnteresseerd zijn,
zal elk meer inzicht willen verkrijgen over de andere par-
tij. De organisaties sluiten over het algemeen een ver-
trouwelijkheidsovereenkomst (fase 2) voordat waarde-
volle informatie over de organisaties wordt uitgewisseld.
Het voorlopig onderzoek (fase 3) wordt verricht door de
overnemende partij. Het betreft hier een tamelijk globaal
onderzoek omdat in deze fase vertrouwelijke en geheime
gegevens niet bekend worden gemaakt. De organisaties
hebben na afronding van het voorlopig onderzoek een
redelijk beeld van de over te nemen of fuserende organi-
satie. Als beide partijen nog steeds geïnteresseerd zijn in
een overname of fusie, dan worden de onderhandelingen
concreter. Vanaf deze fase beginnen de concrete onder-
handelingen over de overnamevoorwaarden en prijs
gebaseerd op het voorlopig onderzoek. De afronding van
het voorlopig onderzoek is het afsluiten van een inten-
tieovereenkomst (fase 4). In deze overeenkomst liggen de
overnamecondities en prijs in grote lijnen vast alsmede
de ontbindende voorwaarden. De koper krijgt de moge-
lijkheid het geschetste beeld van de andere organisatie te
toetsen. De accountant krijgt veelal de opdracht om de
beweringen van de andere partij te controleren en ande-
re risico’s te onderzoeken, het DD-onderzoek (fase 5).
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Afhankelijk van de uitkomsten van het DD-onderzoek
en het beeld dat is ontstaan van de andere organisatie in
de voorgaande fasen, wordt besloten de overname/fusie
wel of geen doorgang te laten vinden, de prijs aan te pas-
sen of aanvullende onderzoeken uit te laten voeren.

Betrokkenheid IT-auditor

De IT-auditor wordt in de voornoemde fasen in veel
gevallen betrokken bij het DD-onderzoek om de ICT-
aspecten te waarderen. In dit artikel wordt gesproken
over ICT-aspecten van DD-onderzoeken als een onder-
zoek naar de waarde en risico’s van het gebruik van ICT.
In de praktijk zijn er vele vormen van DD-onderzoeken,
geheel afhankelijk van de aard van de fusie of overname.
Een bepalend kenmerk is de mate waarin de onderne-
mingen zijn overeengekomen onderling informatie uit te
wisselen. Indien, uit het oogpunt van vertrouwelijkheid,
wordt besloten een zogenaamd dataroom onderzoek uit
te voeren zijn de onderzoeksmogelijkheden beperkt. De
wijze van uitvoering en de aandachtspunten van het 
DD-onderzoek dienen in de opdrachtacceptatiefase goed
afgestemd te worden, om eventuele misverstanden ten
aanzien van de verwachtingen te voorkomen.

De ICT-aspecten die door de IT-auditor worden onder-
zocht, variëren van een waardering van de apparatuur
tot en met een inschatting van de risico’s en de markt-
conformiteit van de informatievoorziening. De literatuur
op het gebied van DD-onderzoek belicht de verschillen-
de ICT-aspecten, zij het in beperkte mate. De American
Management Association ([Bohl89]) heeft in 1988 op
basis van onderzoek een aandachtspuntenlijst voor over-
names opgesteld. De waardering van de ICT-aspecten is
in deze aandachtspuntenlijst opgenomen in de vorm van
een waardering van inventarisatie van de aanwezige
apparatuur en een inventarisatie van de structuur van de
ICT-organisatie. Dalhuisen ([Dalh90]) betrekt in het
onderzoek naast de hardware en de structuur van de
ICT-afdeling, het management van de ICT-afdeling en
de gebruikerstevredenheid. Harvey en Lusch hebben
naast de aandachtspunten van de American Manage-
ment Association en Dalhuisen drie aanvullende onder-
werpen: systeemontwikkeling, procedures binnen de
ICT-afdeling en aspecten voor de overname. De aspec-
ten voor de overname benadrukken de inventarisatie van
de risico’s en de niet-marktconforme activiteiten en sys-
temen van de organisatie. De literatuur met betrekking
tot de ICT-aspecten bij DD-onderzoeken belicht beperk-
te aandachtsgebieden van de ICT. De aandachtspunten
benadrukken de inventarisatie van de risico’s en de niet-
marktconformiteit van de informatievoorziening. De
mogelijkheden en eventuele knelpunten van ICT na het
fusieproces worden niet belicht.

De accountant bepaalt in belangrijke mate de rol van de
IT-auditor in het DD-onderzoek. Hij verkrijgt van de
kopende partij de opdracht de beweringen van de ver-
kopende partij te toetsen. De scope van het DD-onder-
zoek en de verwachtingen van de kopende partij ten aan-
zien van de integratiemogelijkheden met de andere
organisatie worden vastgesteld bij de opdrachtaanvaar-
ding. Op basis van de afspraken met de opdrachtgever
bepaalt de accountant welke werkzaamheden uitgevoerd
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dienen te worden. De accountant schakelt over het alge-
meen de IT-auditor in om specifieke onderwerpen te
onderzoeken. Het gevaar hierbij is dat aan de knelpun-
ten (extra investeringen) ten aanzien van de integratie
van de ICT voorbij wordt gegaan. Doelen om de infor-
matievoorzieningen en de organisatie ervan kort na de
overname samen te voegen of de separate informatie-
voorziening te continueren, bepalen in belangrijke mate
de aandachtspunten voor de ICT-aspecten in zijn onder-
zoek. Hierover later meer.

Idealiter zou de IT-auditor zelf de te onderzoeken ICT-
aspecten voorstellen op basis van de verwachtingen van
de opdrachtgever ten aanzien van de integratiedoelstel-
lingen. De afstemming tussen de opdrachtgever en de
accountant ten aanzien van de uitvoering van het DD-
onderzoek dient bij voorkeur te worden bijgewoond
door de IT-auditor. In ieder geval dient richting de IT-
auditor gecommuniceerd te worden wat de verwachtin-
gen van de opdrachtgever zijn ten aanzien van de doel-
stellingen om de ICT-aspecten te integreren. De
IT-auditor stelt op basis hiervan een werkplan voor van
de te onderzoeken aspecten.

Helder mag zijn dat de IT-auditor die betrokken is bij dit
soort onderzoeken zich niet kan beperken tot de beoor-
deling van uitsluitend de betrouwbaarheid en continuï-
teit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Deze
zijn vaak minder belangrijk in het kader van de overna-
me en meestal op korte termijn te verbeteren, mocht dat
nodig zijn. De uitdaging zit veel meer in de operationele
risico’s en het toekomstgerichte; zal de beoogde synergie
kunnen worden bereikt of zijn hierbij nog veel investe-
ringen te verwachten waarmee bij de overname nog
onvoldoende rekening is gehouden. Het moge duidelijk
zijn dat beoordeling van de verschillende ICT-architec-
turen en beoogde projecten om een en ander te realise-
ren hierbij een belangrijke rol spelen. Ook de verweven-
heid die mogelijk bij de over te nemen partij aanwezig is
met allerlei andere organisaties qua ICT moet in kaart
worden gebracht en kan potentieel een belangrijke
belemmering gaan vormen. Inzicht moet ontstaan in alle
significante risico’s die worden gelopen op ICT-gebied
ten gevolge van de overname en zo mogelijk dienen deze
te worden gekwantificeerd. Bij een DD-onderzoek zal de
IT-auditor dus breed naar de ICT moeten kijken.

Wat gebeurt er na de fusie?

ICT is vaak sterk verankerd in de processen van een
organisatie en in de loop van de tijd zijn gebruikers
gewend geraakt aan de hun ter beschikking staande
informatiesystemen. Dit betekent dat ICT vaak een
belemmering vormt voor een succesvol, snel en efficiënt
integratieproces. De in het kader van het fusieproces
noodzakelijk geachte veranderingen kunnen op onver-
wachte weerstanden stuiten dan wel minder eenvoudig
zijn als op strategisch niveau werd gedacht.

Wanneer de ene organisatie een andere overneemt of
wanneer organisaties fuseren, kan er afhankelijk van de
situatie sprake zijn van een complex integratietraject ver-
gelijkbaar met een ICT-project van majeure omvang met
veranderingen in het management, processen, systemen
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en de technische infrastructuur. De faalfactoren van der-
gelijke projecten zijn inmiddels genoegzaam bekend.

Wij onderschrijven de stelling van [Zee99] dat zelfs als
twee fuserende of samenwerkende organisaties in dezelf-
de branche werkzaam zijn en qua structuur veel op elkaar
lijken, de bedrijfsprocessen en de informatievoorziening
volledig verschillend kunnen zijn ingericht. De praktijk-
ervaring leert dat de integratie van verschillende onder-
delen in de nieuwe gemeenschappelijke onderneming
veel problemen en kosten met zich mee kan brengen.

Case

Twee kleinere intermediair verzekeraars fuseren om
meer schaalgrootte te bereiken. Tijdens de due diligence
bleken geen echte problemen in de ICT-omgeving naar
voren te komen. Na de overname blijkt echter dat er
veel verschillen zijn tussen de ondernemingen.

Mede vanwege de politieke lading zijn op grond van
verschillende onderzoeken scenario’s opgesteld hoe de
integratie kon gaan plaatsvinden. In elk geval bleek nog
een miljoeneninvestering noodzakelijk om uiteindelijk
tot één systeem te komen. Voordat dit echter gereali-
seerd kon worden, vond er alweer een overname plaats
door een veel grotere onderneming. Uiteindelijk werd
toen voor conversie naar de systemen van die partij
gekozen.

Strategische keuze

Het management dient zich in elk geval af te vragen
welke mate van integratie noodzakelijk is en op welke
termijn. Het is relatief simpel in het fusieconvenant op te
nemen dat na bijvoorbeeld anderhalf jaar er sprake moet
zijn van één gemeenschappelijk informatiesysteem. De
praktijk laat echter zien dat vaak de complexiteit wordt
onderschat van het effectueren van deze doelstellingen
en de omvang van de reorganisatie van ICT, aan zowel
de vraag- als de aanbodzijde. Niemand in de organisatie
die aan het fuseren is, vindt het prettig aan het manage-
ment te moeten melden dat de doelstellingen niet realis-
tisch zijn. De brenger van een dergelijke boodschap
wordt vaak als een tegenstander van de integratie gezien.
Indien echter te strikt aan niet-haalbare doelstellingen
wordt vastgehouden, kan dit de nieuwe organisatie in
aanzienlijke problemen brengen dan wel de kosten voor
de realisatie zullen de begroting verre overtreffen, zodat
uiteindelijk de voordelen van de fusie of overname veel
kleiner zullen blijken te zijn als voorzien. Een onder-
schatte kostenpost in dit verband is ook dat tijdens de
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integratieperiode de gebruikers, bezig met allerlei nieu-
we activiteiten en productontwikkeling, vaak niet ade-
quaat kunnen worden ondersteund. Indien regelmatig
sprake is van fusieactiviteiten bij een onderneming kan
deze situatie wel jaren duren en ten koste gaan van de
commerciële slagkracht van de onderneming.

Van der Zee ([Zee99]) beschrijft op hoofdlijnen drie
alternatieven voor integratie:
1 een gescheiden informatievoorziening. Het moge dui-

delijk zijn dat in dit geval integratieproblemen niet
spelen maar dat ook eventuele synergievoordelen niet
kunnen worden gerealiseerd.

2 partiële integratie. Hierbij worden de voor synergie
belangrijke processen en systemen meegenomen (vaak
de back-officeprocessen), maar blijven minder belang-
rijke onderdelen in eerste instantie buiten schot.

3 volledige integratie. Dit brengt uiteraard de meeste
risico’s met zich mee. Hierbij kan ervoor worden
gekozen de systemen van één van de partijen voor het
geheel te gaan gebruiken indien de schaalgrootte flexi-
bel kan worden aangepast, systemen van partijen in
elkaar te schuiven ervan uitgaande dat de basisin-
frastructuur niet al te afwijkend is, dan wel nieuwe
functionaliteit op basis van pakketten of eigen ont-
wikkeling te introduceren.

Dit laatste alternatief blijkt in de praktijk vanwege alle
politiek die rond het integratieproces speelt vaak moei-
lijk te realiseren.

Bij een fusie of overname kunnen er ook zeer uiteenlo-
pende visies zijn over zowel de bestaande als de toe-
komstige rol van ICT. Indien dit het geval is zal het inte-
gratieproces uiteraard moeizaam gaan verlopen omdat
de visie op het totaal ontbreekt. Alleen een tijdsaandui-
ding van anderhalf jaar voor integratie is daarvoor
onvoldoende!

Tevens beschrijft Van der Zee ([Zee99]) een aantal suc-
cesfactoren om het integratietraject tot een goed einde te
brengen. Tijdens het DD-onderzoek is het zaak zich
bewust te zijn van deze factoren en daar nadrukkelijk
aandacht aan te besteden. De aanpak hiervoor zal hier-
na nader worden beschreven.

Knelpunten bij realisatie van gekozen beleid

Bij het realiseren van de synergie-effecten na de fusie
kunnen verschillende knelpunten zich voordoen waar-
door de beoogde effecten niet of niet volledig gereali-
seerd kunnen worden. Te denken valt aan:

* De bedrijfsprocessen van beide organisaties zijn vol-
gens een andere filosofie opgezet. De ondersteunende
systemen die gebaseerd zijn op de inrichting van de
bedrijfsprocessen zijn dan zeer waarschijnlijk ook vol-
gens een andere filosofie opgezet. Integratie van dergelij-
ke verschillende systemen zal niet of zeer moeizaam te
realiseren zijn.
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* Projecten met als doel de integratie van verschillende
systemen worden gekenmerkt door grote complexiteit.
Gedurende integratie van de systemen wordt over het
algemeen de fusie geëffectueerd: men wordt gecon-
fronteerd met organisatieveranderingen gedurende de
aanpassingen van systemen of als gevolg van de aanpas-
singen van de systemen dienen er aanvullende organisa-
tieveranderingen te worden doorgevoerd. Deze verande-
ringen hebben extra activiteiten tot gevolg en verhogen
de complexiteit van het project.

* De verschillende organisaties hebben van voor de
fusie automatiseringsprojecten die nog niet afgerond
zijn. De vraag zal rijzen: wat de status van de lopende
projecten is; op welke wijze bestaande projecten geïnte-
greerd kunnen worden en welke projecten stopgezet
moeten worden.

Om inzicht te krijgen in de mogelijke knelpunten dient
gedurende een DD-onderzoek aandacht te worden
besteed aan de volgende onderwerpen:

* Welke mate van integratie wordt nagestreefd? Indien
de organisatie een hoge mate van integratie zal nastre-
ven, is een onderzoek naar de mogelijkheden om de ICT-
organisatie, -systemen en -projecten te integreren rele-
vanter dan bij een lagere mate van integratie.

* Wordt er gekozen voor één van de systemen van
beide organisaties of wordt er gekozen om de bestaande
systemen te blijven koppelen. Bij de integratie naar één
systeem zal onderzocht dienen te worden of de bedrijfs-
processen van de andere organisatie ondersteund kunnen
worden met het systeem. Wat is de verwachte levensduur
en kwaliteit van de verschillende applicaties?

* Welke automatiseringsprojecten zijn onderhanden?
Wat zijn de mogelijkheden om de projecten te integreren
of de uiteindelijke producten te integreren?

* Integratie van de ICT-afdelingen.Welke mogelijkhe-
den zijn er om de automatiseringsorganisaties te inte-
greren? Hebben beide organisaties een ontwikkelafde-
ling? Komen de gehanteerde methoden en technieken
voor systeemontwikkeling overeen? Volgens welke con-
cepten hebben de organisaties het beheer van de opera-
tionele systemen ingericht? Zijn de automatiserings-
organisaties gelijkwaardig?

Aanpak van het DD-onderzoek

De IT-auditor dient in het DD-onderzoek inzicht te krij-
gen in de waarde van de ICT en de operationele risico’s.
De waardering wordt hierna uitgewerkt volgens een IT-
assessmentonderzoek.

Aanvullende aandachtspunten van de IT-auditor zijn
afhankelijk van de opdracht die afgesproken is met de
opdrachtgever. Eén van de belangrijke aandachtsgebie-
den naast de waardering van de ICT zijn de mogelijke
knelpunten bij een eventuele integratie van de informa-
tievoorzieningen. De IT-auditor dient kennis te hebben
genomen van de beoogde integratiedoelstellingen van de
onderneming. Indien de organisatie de doelstelling heeft
de huidige informatievoorzieningen separaat te continu-
eren, is een beperkte nadruk op mogelijke knelpunten bij
integratie gerechtvaardigd. Indien een organisatie de
doelstelling heeft de informatievoorziening te integreren,
is het van belang de mogelijke knelpunten bij integratie

Volledige integratie van processen en systemen vraagt

vaak meer inspanning en doorlooptijd dan verwacht.



te onderzoeken naast het onderzoek van de status van de
ICT.

IT-assessment en IT-benchmarking

Voor de waardebepaling van de ICT is het belangrijk
vast te stellen wat de status is van de ICT. De traditio-
nele aanpak en hulpmiddelen voor het beoordelen van
rekencentrum en informatiesysteem dienen daarvoor
dan wel te worden vernieuwd. De nieuwere hulpmidde-
len zijn in belangrijke mate reeds voorhanden maar vor-
men zeker nog geen standaardonderdeel van de IT-audi-
tor-toolkit.

Als voorbeelden van belangrijke hulpmiddelen worden
hier het eerder beschreven groeifasenmodel ([Boss97]) en
de IT-assessmentmethodiek ([Koot89]) genoemd. Het
geciteerde groeifasenmodel van KPMG is meer gericht
op de ICT-organisatie zelf. De IT-assessmentmethodiek
maakt gebruik van het groeifasenmodel van Nolan en
beschrijft per fase de kenmerken van de verschillende
ICT-componenten: informatiesystemen, technologie,
ICT-personeel, ICT-organisatie, en gebruikers. Al deze
componenten hebben uiteindelijk hun weerslag op de
volwassenheid van een ICT-organisatie en daarmee op de
waarde van de onderneming. Bij de uitvoering van de IT-
assessment kunnen alle onderdelen nader worden onder-
zocht en wordt gebruikgemaakt van benchmarking. Met
name de mogelijkheid om ook de ICT-ondersteuning
van de bedrijfsprocessen in beeld te brengen en de rol
van de gebruikers daarbij maakt een beter zicht op de
totale informatievoorzieningsproblematiek mogelijk.
Het IT-assessmentonderzoek geeft een inzicht in de
marktconformiteit van de informatievoorziening en de
organisatie ervan.

De onderwerpen die onderzocht dienen te worden om
zich een beeld te vormen van de status van de ICT, wor-
den tevens onderzocht in een IT-assessmentonderzoek.
De essentie van een IT-assessmentonderzoek is zich op
hoofdlijnen een beeld te vormen van de stand van zaken
op ICT-gebied en vast te stellen hoe volwassen wordt
omgegaan met ICT: hoe staat de ICT-organisatie
ervoor? Dit onderzoek wordt indien van toepassing
gevolgd door een detailonderzoek gericht op de te reali-
seren synergieaspecten. De auteurs zijn zich bewust van
de korte doorlooptijd die DD-onderzoeken vaak hebben.
Juist vanwege de korte doorlooptijd is het van belang
aan het begin van het onderzoek te kunnen beschikken
over een referentiekader of een lijst met aandachtspun-
ten voor het onderzoek. Niet in alle gevallen zal detail-
onderzoek kunnen plaatsvinden maar in ieder geval
kunnen vragen worden gesteld over de relevante onder-
werpen en daarmee tijdig toch de belangrijkste risico’s
worden gesignaleerd en in kaart gebracht. In overleg met
de opdrachtgever kan dan alsnog tot nader onderzoek
worden besloten.

Aandachtspunten algemeen onderzoek

Het algemene onderzoek (IT-assessment) richt zich op de
volgende onderwerpen:

* beleid en management;

* ICT-organisatie;

* informatiesystemen;

* technische infrastructuur;

* systeemontwikkeling en aankoop van programma-
tuur;

* continuïteit en beveiliging.

In het kader van de due diligence is het van belang bij het
assessment aanvullend aandacht te schenken aan de
onderwerpen die belangrijk zijn voor de waardering.
Hierbij dient gedacht te worden aan:

* normalisatie ICT-kosten (bijvoorbeeld off-balance-
financiering en activering van ICT);

* contractuele verplichtingen;

* lopende ICT-projecten;

* claims/conflicten op ICT-gebied.

Hierna wordt nader op deze onderwerpen ingegaan.

Beleid en management
De managementbetrokkenheid bij het vaststellen van
beleid en procedures ten aanzien van ICT geeft een indi-
catie van het bewustzijn van deze ontwikkeling. Het
vormt veelal een voorwaarde voor het succesvol toepas-
sen en beheersen van ICT. De aandachtspunten met
betrekking tot beleid en management zijn:

* ondersteuning van de strategie van de onderneming
door ICT (strategic alignment);

* betrokkenheid management (stuurgroep);

* formulering en aansturing ICT-beleid door stuur-
groep (planningshorizon, scope van het plan, regelmati-
ge evaluatie van beleid);

* planning en control-cyclus met betrekking tot ICT;

* verantwoordelijkheden van de gebruikersorganisatie
ten aanzien van ICT.

ICT-organisatie
De structurering van de ICT-organisatie geeft een indi-
catie van de wijze waarop de organisatie de taken en ver-
antwoordelijkheden gestructureerd heeft over afdelingen
en medewerkers. De samenstelling van de ICT-organisa-
tie geeft inzicht in welke mate de medewerkers in staat
zijn de hen toebedeelde taken uit te voeren. De aan-
dachtsgebieden bij het onderwerp ICT-organisatie zijn:

* aantal automatiseringslocaties;

* personele samenstelling (aantal medewerkers en fte,
functies, aantal fte per functie, opleidingsniveau, erva-
ring in functie);

* uitbesteding van activiteiten (welke activiteiten wor-
den uitbesteed, afhankelijkheid van derden);

* afhankelijkheid organisatie van enkele medewerkers;

* gebruik van standaardmethoden en -technieken.
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Informatiesystemen
De portfolio van de informatiesystemen geeft inzicht in
de mate van ondersteuning van de bedrijfsprocessen
door informatiesystemen. Mist de organisatie bij kritie-
ke bedrijfsprocessen de ondersteuning door informatie-
systemen? Zijn er grote investeringen te verwachten voor
het vervangen van bepaalde systemen? De aandachts-
punten zijn derhalve:

* programmatuuroverzicht (naam, leverancier, stan-
daard/maatwerk, aantal gebruikers, ouderdom);

* functionele kwaliteit (gebruikerstevredenheid met appli-
catie, voldoen aan eisen bedrijfsvoering, documentatie);

* technische kwaliteit (actualiteit ontwikkelomgeving,
onderhoudbaarheid, versies, ondersteuning door leve-
rancier);

* openheid applicatie (aansluitbaarheid en uitwissel-
baarheid);

* voorbereid op de euro en (ten tijde van het schrijven
van dit artikel een actueel punt) voorbereid op het
komende millennium.

Technische infrastructuur
Het in kaart brengen van de technische infrastructuur
geeft inzicht in de verwachte investeringen in de appara-
tuur. Een organisatie dient rekening te houden met een
aanzienlijke investering als bij de over te nemen organi-
satie binnen een jaar alle werkstations vervangen dienen
te worden. De technische infrastructuur geeft ook inzicht
in de mogelijkheden om systemen te koppelen. De aan-
dachtsgebieden zijn derhalve:

* hardware (aantal servers, typen servers, aantal gekop-
pelde werkstations, levensduur);

* systeemsoftware (besturingssystemen, databasema-
nagementsystemen, 4GL/querytalen, toegangsbeveili-
gingspakket, ontwikkelgereedschappen);

* netwerk (netwerksoftware, protocol);

* datacommunicatie (aantal externe verbindingen,
modems, integratie van verschillende media);

* werkplekken (aantal, leeftijd, verdeling over de ver-
schillende afdelingen).

Systeemontwikkeling en aankoop programmatuur
De wijze waarop een organisatie informatiesystemen
ontwikkelt of aanschaft, bepaalt in sterke mate de kwa-
liteit van de systemen voor de organisatie. De aan-
dachtsgebieden bij het verwerven (ontwikkeling en aan-
koop) van systemen zijn:

* systeemontwikkelingsmethodiek (formeel, personeel
ervaren in gebruik methode, ondersteuning van alle
fasen systeemontwikkeling, ondersteuning methodiek
door tools);

* projectmanagement (projectenplan, ervaren project-
managers, formele kwaliteitsplannen en standaarden,
formele rapportage met betrekking tot voortgang);

* gebruikersbetrokkenheid (continue betrokkenheid
gebruikers, project wordt door gebruikers en automati-
seerders geleid);

* documentatie (actualiteit, procedure dat systeemwij-
zigingen ook in documentatie worden geborgd, perio-
dieke beoordeling, documentatiestandaarden);
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* kwaliteitsmanagement (kwaliteitsbeleid, formele
beoordelingscyclus, rapportage);

* beleid ten aanzien van aankoop programmatuur
(selectiemethodieken).

Continuïteit en beveiliging
Uit een onderzoek naar de continuïteit en de beveiliging
blijkt op welke wijze de organisatie omgaat met haar
operationele systemen en de informatie die hierin opge-
slagen ligt. Is er op het moment van het DD-onderzoek
sprake van grote leemten bij de beveiliging? De aan-
dachtspunten bij continuïteit en beveiliging zijn:

* informatiebeveiligingsbeleid (formeel, scope beleid,
implementatiegraad, naleving);

* back-up van gegevens en systemen (scope back-up,
frequentie, bewaarlocaties);

* continuïteitsplanning (inventarisatie kritieke syste-
men, calamiteitendraaiboek, interne en externe uitwijk-
mogelijkheden);

* fysieke toegangsbeveiliging (procedures voor beveili-
ging gebouwen en apparatuur, naleving maatregelen);

* bescherming ICT-omgeving (brandpreventie, brand-
signalering, klimaatregeling computerruimte, stroom-
voorziening, evaluatie maatregelen, verzekeringen);

* logische toegangsbeveiliging (formele procedure voor
aanvragen, toekennen en ontnemen van rechten, evalu-
atie rechtenstructuur, scheiding ontwikkel- en produc-
tieomgeving);

* bewaarplicht van de gegevens in het kader van de
Wet op de Persoonsregistratie en de Wet Computer Cri-
minaliteit (zie ook [Stro99]).

Normalisatie van ICT-kosten
De ICT-kosten van de informatievoorziening zijn vast te
stellen aan de hand van de onderstaande aandachtsge-
bieden:

* hardware (rekencentrum inclusief technische installa-
ties, decentrale automatisering, huur/lease apparatuur,
onderhoudskosten apparatuur);

* software (systeemsoftware inclusief netwerkpro-
grammatuur, databasemanagementsysteem, ontwikkel-
omgeving, kantoorautomatisering, applicaties);

* ICT-personeel (interne medewerkers inclusief secun-
daire arbeidsvoorwaarden, verzekeringen, overwerk,
vakantie, belastingen en salarissen, ingehuurd personeel,
adviesbureaus);

* overige kosten (overhead, huur, telefoon, gas-water-
licht, printpapier, diskettes, abonnementen, overige out-
sourcing (bijvoorbeeld salarisverwerking)).

De vastgestelde ICT-kosten dienen nader geanalyseerd te
worden om vast te stellen of er aanvullende investerin-
gen op korte termijn zijn te verwachten. Deze normali-
satie van de ICT-kosten is onder te verdelen naar harde
en zachte aspecten. Met betrekking tot de harde aspec-
ten is van belang vast te stellen op welke wijze de orga-
nisatie omgaat met de activering van hardware- en soft-
warekosten en wat de jaarlijkse ICT-kosten zijn. De
wijze waarop de organisatie omgaat met activering van
ICT-kosten bepaalt in sterke mate de jaarlijkse ICT-kos-
ten. De vragen die bij de activering van ICT-kosten spe-
len zijn:

* Activeert de organisatie geen operationele kosten?

* Zitten er in de ICT-kosten van het huidige jaar geen
uitgaven die normaliter geactiveerd worden en daardoor

Oudere infrastructuur en afwijkende wijze van activering
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een vertekend (te hoog) beeld geven van de ICT-kosten
of andersom?

* Wat is het afschrijvingspatroon van de ICT-investe-
ringen? Is dit patroon marktconform?

* Wat is de omvang van eventuele off-balancefinancie-
ring voor systemen en hardware?

* Zijn de geactiveerde ICT-systemen ook daadwerkelijk
in gebruik?

De zachte kant van de beoordeling van de ICT-kosten
betreft een evaluatie van de ICT-kosten met de volwas-
senheid van de informatievoorziening en de ICT-organi-
satie. De vragen die hierbij gesteld worden, hebben
betrekking op:

* Zijn de ICT-kosten conform het volwassenheids-
niveau van de organisatie?

* Welke investeringen dienen te worden gedaan om het
volwassenheidsniveau marktconform te maken of gelijk
te trekken met de andere fuserende organisatie?

* Welke investeringen dienen te worden gedaan om de
volwassenheid van de gebruikers op een marktconform
niveau te brengen?

* Zijn er op korte termijn investeringen te verwachten
ten aanzien van de applicaties, op basis van het onder-
zoek naar de functionele en technische kwaliteit van de
applicatieportfolio?

* Welke noodzakelijke investeringen dient of is de orga-
nisatie van plan uit te voeren?

Case

Uit het DD-onderzoek bleek dat de operationele
betrouwbaarheids- en continuïteitsmaatregelen op
niveau waren, een nadere analyse liet echter zien dat
het algehele niveau van ICT-ondersteuning niet markt-
conform was; in de afgelopen jaren was structureel
laag geïnvesteerd in ICT. Hoewel dit op korte termijn
positieve effecten had op het resultaat, gaf dit geen
goed beeld van de bedrijfsresultaten. Deze bevindingen
waren de basis om de overnameprijs, gebaseerd op een
extrapolatie van het bedrijfsresultaat, te corrigeren.

Contractuele verplichtingen
De contractuele verplichtingen die een organisatie heeft
zijn van belang om te onderzoeken omdat er mogelijk
aanvullende investeringen mee gemoeid zijn. De aan-
dachtspunten voor de contractuele verplichtingen zijn:

* inventarisatie beschikbare licenties. Gebruikt de orga-
nisatie marktconforme standaardsoftware voor bestu-
ringssystemen of kantoorautomatisering? Zijn er aan-
vullende investeringen te verwachten om deze
marktconform te krijgen?

* contracten voor maatwerksoftware (contractduur,
ondersteuning onderhoud door leveranciers, overname-
mogelijkheden onderhoud). Hoeveel jaren wordt het
onderhoud op het maatwerk ondersteund?

* leasecontracten voor hardware (capaciteit apparatuur
toereikend, eenvoudige uitbreiding contract).

* contracten voor de uitbesteding van ICT-activiteiten.

Lopende ICT-projecten
De status van de onderhanden zijnde automatiserings-
projecten bij de fusiepartner dient vastgesteld te worden

om te bepalen of de voorgestelde waardering voor de
projecten terecht is. De beoordeling van projecten richt
zich op de aanwezige projectrisico’s, de beheersing van
de risico’s door de projectorganisatie en de kwaliteit van
de opgeleverde producten. Van Hesteren ([Hest99])
heeft een raamwerk uiteengezet voor de beoordeling van
het risicomanagement van projecten. De aandachtspun-
ten in het raamwerk zijn:

* afbakening. Zijn de uitgangspunten en randvoor-
waarden van het project helder? Zijn de op te leveren
producten eenduidig gedefinieerd?

* organisatie. Wat is de structuur van de projectorga-
nisatie? Zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden eenduidig toegewezen? Welke wijzigingen hebben
er zich voorgedaan in de projectorganisatie? Wat is de
kwaliteit van de bemensing van het project?

* werkwijze. Welke methoden en technieken worden
gehanteerd in het project? Zijn er procedures binnen het
project ontwikkeld voor de beheersing van de activiteiten?

* voortgangsbewaking. Is de begroting en planning
actueel en reëel? Welke uitloop in tijd en/of geld is er op
dit moment? Welke uitloop is nog te verwachten? Wordt
de vastgestelde scope gerealiseerd binnen tijd, geld en
kwaliteit?

* kwaliteitsbewaking. Op welke wijze wordt de kwali-
teit van het project bewaakt? Acceptatietests door
gebruikers? Onafhankelijke audits op de kwaliteit van
het project?

* besturing. Op welke wijze wordt er toezicht gehou-
den op het project? Frequentie project- en stuurgroep-
vergaderingen? Kwaliteit stuurgroeprapportages?

Een beoordeling van de kwaliteit van de opgeleverde
producten van een project in het kader van het DD-
onderzoek zal zich richten op de vraag: Komt de kwali-
teit van de opgeleverde producten overeen met de tijdens
de oriënterende gesprekken gepresenteerde situatie?
Aandachtspunten om deze kwaliteit vast te kunnen stel-
len, zijn:

* Zijn de functionele specificaties volledig en eenduidig?

* Zijn de conversie- en implementatieplannen door-
dacht en haalbaar?

* Of is de functionaliteit beperkt in het project om de
producten op tijd op te leveren?

* Is het testtraject van de producten zonder al te veel
grote problemen verlopen? Zijn er in de eerste periode van
gebruik van de producten grote verstoringen geweest?

Case

Vervanging financieel systeem en magazijnsysteem bij
groothandel. Volgens beschrijving is tachtig procent
van het project gereed. Bij DD-onderzoek blijkt dat het
project nog lang niet gereed is en aanzienlijke investe-
ringen van de overnemende partij vraagt. Daarnaast
blijkt dat de filosofie achter het systeem niet aansluit bij
de nieuwe organisatie. De aanzienlijke activering is na
de fusie niets meer waard. Dit heeft geleid tot een aan-
passing van de prijs.

Claims/conflicten op ICT-gebied
In het belang van de waardering van de ICT dient in
kaart te worden gebracht of er conflicten en eventuele
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claims zijn op het gebied van ICT. Hierbij kan worden
gedacht aan lopende claims met leveranciers van soft-
wareproducten. In het geval dat de te beoordelen partij
zelf een leverancier van software of ICT-projecten is,
vormt een analyse van claims en conflicten een belangrijk
onderdeel van de ICT-aandachtspunten tijdens de due
diligence.

Aandachtspunten onderzoek integratieaspecten

Het IT-assessmentonderzoek heeft inzicht gegeven in de
status (volwassenheid) van de ICT en de ICT-organisa-
tie: is de informatievoorziening en de organisatie ervan
marktconform? Afhankelijk van de integratiedoelstellin-
gen van de organisatie is het van belang nader onderzoek
te plegen naar de mogelijke knelpunten bij de integratie
van de informatievoorziening. Hiervoor is aangegeven
dat zowel het integreren van de ICT-organisatie en -sys-
temen als het volgen van het migratiepad na de fusie niet
eenvoudig is en vaak kennis en ervaring vergt die niet of
beperkt aanwezig is binnen organisaties. De IT-auditor
kan vanuit zijn ervaring met ICT-organisaties en com-
plexe veranderingstrajecten een belangrijke adviserende
rol spelen bij het (beoordelen van het) transformatie-
proces.

Beoordeling IT-assessment voor synergiemogelijkheden
Een conclusie die verbonden is aan het Nolan-model is
dat de effectiviteit van ICT-investeringen pas optimaal is
als de verschillende ICT-disciplines of -processen, zoals
ontwikkeling, exploitatie, sturing en beheersing, en ge-
bruikers onderling in balans zijn. Het heeft nog weinig
zin integratieaspecten te overwegen op het moment dat
de afzonderlijke ICT-disciplines zoals gebruikersorgani-
satie, ontwikkeling en exploitatie van de systemen zich
nog niet in dezelfde groeifasen (ontwikkelstadia) bevin-
den. De benodigde investeringen om de ICT-disciplines
op hetzelfde niveau te krijgen is dan object van onder-
zoek.

Om inzicht te krijgen in de knelpunten bij een mogelijke
integratie wordt idealiter de status van ICT van de over
te nemen organisatie niet alleen vergeleken met organi-
saties in de branche, maar ook met de eigen organisatie
(koper). De IT-auditor voert voorafgaand aan het DD-
onderzoek een IT-assessment uit bij de opdrachtgever.
Na uitvoering van het DD-onderzoek is een vergelijking
van de beide organisaties te maken en is vast te stellen
welke activiteiten en investeringen gemoeid zijn met de
integratie van de informatievoorziening. Hierbij dient er
rekening mee te worden gehouden dat uit empirisch
onderzoek is gebleken dat veel organisaties moeite heb-
ben om organisatiebreed in één slag twee fasen uit het
Nolan-model te doorlopen.
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Wanneer we de architecturele ontwikkeling zien in het
kader van het bekende groeifasenmodel van Nolan, dan
valt op dat er in dit model een aparte fase is onderkend
voor het architectuurstadium, die volgt op de integratie-
fase en voorafgaat aan de deconcentratiefase. In de inte-
gratiefase worden systemen herbouwd gericht op een
organisatiebrede integratie over afdelingsgrenzen heen.
In de architectuurfase worden deze aangesloten op sys-
temen die tevens externe ondersteuning bieden (afne-
mers, klanten). Dit betekent dat bij de beoordeling van
migratieplannen naar een nieuwe architectuur voor bij-
voorbeeld multi-channel management (waarbij de front-
office en via deze, de klanten aangesloten worden op de
ICT-voorzieningen van de financiële instelling) eerst een
assessment van de huidige fase waarin de organisatie
zich bevindt, gemaakt moet worden. Vaak blijkt name-
lijk dat onvoldoende invulling is gegeven aan de vooraf-
gaande integratiefase. Dit heeft het bekende gevolg dat
zwaar wordt geïnvesteerd in front-officesystemen zoals
call centers en Internet-sites, zonder dat de achterliggen-
de integratie voldoende is ingevuld. De effectiviteit van
de front-office-investeringen wordt daarmee aanzienlijk
beperkt.

Afsluiting

Een DD-onderzoek wordt gekenmerkt door het in rela-
tief korte tijd veel gegevens over een organisatie ver-
zamelen om zich een oordeel te vormen over de waar-
dering van deze organisatie. Door de toenemende
afhankelijkheid van ICT wordt de waardering van de
organisatie in sterke mate bepaald door het gebruik van
ICT. In dit artikel is een plan van aanpak geschetst om
het gebruik van ICT te waarderen op basis van een IT-
assessment en IT-benchmarkingonderzoek. Aanvullend
op de waardering van ICT is het van belang te kijken of
ICT een belemmerende factor kan vormen bij de realisa-
tie van de beoogde synergievoordelen. Het uitgevoerde
IT-assessment geeft tevens een basis voor een detailana-
lyse van mogelijke knelpunten bij de integratie van de
informatievoorziening.
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