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Inleiding

Fusies, overnames en alliantievorming zijn geenszins
nieuwe fenomenen. Sinds jaar en dag worden onderne-
mingen en ondernemers ermee geconfronteerd, zowel in
reactieve als proactieve zin. Als drijfveer worden vaak
het willen realiseren van een groter marktbereik, schaal-
voordelen en het verwerven van nieuwe producten en
diensten genoemd. In toenemende mate vormen fusies,
overnames en alliantievorming ook onderdeel van het
machtsspel dat nodig is om te concurreren. Onderne-
mers kijken voortdurend naar elkaar en bestuderen
grondig de soms verrassende bewegingen van hun riva-
len. Men probeert elkaar steeds vaker de loef af te steken
of zelfs te dwarsbomen. Zelfs in de markt van financiële
dienstverleners, traditioneel een zogenaamde ‘gentle-
men’s’ markt die werd gekenschetst door correcte
omgangsvormen, maakte ABN-Amro het Fortis knap
lastig door een hoger bod te doen op de Generale Bank
dan dat Fortis had gedaan. Dat Fortis niet kon achter-
blijven en dieper in de buidel moest tasten, laat zien dat
onder toenemende concurrentiedruk het spel anders
wordt gespeeld en dat ongeschreven regels worden over-
treden.

De financiële wereld ondergaat vele veranderingen:

* intensivering van de concurrentie (concurrentiege-
drag, one-to-one marketing);

* nieuwe toetreders (qua distributie, daarnaast via
Internet een absolute transparantie in het aanbod van
financiële diensten);

* nieuwe technologische ontwikkelingen;

* terugtredende overheid (privatisering van de sociale
zekerheidsvoorzieningen);

* veranderingen in wetgeving;

* verandering in het gedrag van cliënten (verschuiving
van een distribution economy naar een search economy);

* disintermediation, respectievelijk de opkomst van
nieuwe distributiekanalen en -vormen (e-banking).

In hypercompetitieve en in toenemende mate mondiale
markten gelden inderdaad andere regels en gaan spelers
op een agressievere wijze met hun concurrenten om.
Ging het in het verleden vooral om het behouden van
competitieve voordelen, in de nieuwe situatie grijpen
ondernemingen het initiatief door het voortdurend
scheppen, vernietigen en herscheppen van kortetermijn-
voordelen. Naar verwachting wordt deze trend geconti-
nueerd, alle inspanningen van mondiale, Europese en
Haagse kartelautoriteiten ten spijt. Daarmee zullen
fusies, overnames en alliantievorming eerder gemeen-
goed zijn dan uitzondering.

Na de fusies en overnames gaan de ondernemingen op
zoek naar de beoogde synergie in combinatie van nieu-
we diensten en integratie van de dienstverlening. Er zijn
verschillende vormen van synergie te benoemen:

* Economy of scale (schaalgrootte)
Bij een grotere hoeveelheid werkzaamheden van een
bepaald type kan bij een bepaalde kritische massa een
efficiëntere aanpak worden gevolgd. Wanneer derhalve
werkzaamheden gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd
of hulpmiddelen (bijvoorbeeld IT) gezamenlijk kunnen
worden gebruikt, leidt dit tot synergie.

* Economy of competence/skills
Wanneer sprake is van een schaarste aan bepaalde ken-
nis en/of vaardigheden bij medewerkers van de organi-
satie zal deze leiden tot versnippering en hogere kosten
(denk aan letselschade). Door gezamenlijk met andere
organisatieonderdelen gebruik te maken van dezelfde
kennis en/of vaardigheden kunnen deze beter worden
benut en de kosten worden gedeeld, hetgeen profijtelijk
is voor de verschillende organisatieonderdelen.

* Economy of scope
Als nieuw concern kan na de fusie of overname synergie
bereikt worden als elk label een breed pakket van dien-
sten aanbiedt, gebruikmakend van de mogelijkheden van
het nieuwe concern. Dit betekent het benutten van
mogelijkheden voor omzetvergroting.
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De schaalvergroting wordt gemotiveerd door een aantal
overwegingen:

* een betere toegang tot en beheersing van de markt
(market access & capture);

* een sterkere positie van de treasury op de kapitaal-
markt;

* balansvergroting ten behoeve van de kredietverlening;

* een betere plaatsingscapaciteit voor emissies;

* relatieve verlaging van de kosten van IT.

IT is bij de meeste bedrijven doorgedrongen tot in de
haarvaten van de organisatie, IT is daarmee verweven
met alle aspecten van het ondernemen. Alle organisatie-
processen worden ermee ondersteund en vrijwel alle
medewerkers hebben er continu mee te maken. IT is in
feite het zorgvuldig en gedurende lange tijd opgebouw-
de zenuwstelsel van de onderneming dat door de gehele
organisatie en in het netwerk van leveranciers en afne-
mers waarin het opereert, zijn werk doet. Wanneer de
ene organisatie een andere overneemt, of wanneer orga-
nisaties fuseren of een alliantie aangaan, moeten deze
zenuwstelsels op elkaar worden aangesloten of in elkaar
opgaan. Een zeer complex vraagstuk, waarmee vrijwel
alle fusies, overnames en alliantievormingen worden
geconfronteerd. Zeker in de hierboven genoemde hyper-
concurrerende, snel bewegende organisaties, waar maar
weinig tijd beschikbaar is om een grondig integratiepro-
ces te volgen. Er is dus een duidelijke behoefte aan een
gestructureerde, efficiënte en vooral ook snelle aanpak
om deze problematiek te adresseren. Hoewel er geen
kant-en-klaar recept voor dit soort uitdagingen bestaat,
is er wel een aantal ingrediënten voor succes te vinden.

Uitdagingen

Fusies, overnames en allianties zijn er in allerlei soorten
en maten, en lang niet altijd zijn zij succesvol. In feite
zijn het ‘high-risk’/‘high-reward’-projecten die vaak door
opportunistische (veelal strategische) besluitvorming tot-
standkomen, en gedurende de realisatie van de fusie,
overname of alliantievorming gekweld blijven door dat-
zelfde opportunisme. Dat is jammer, en ook niet nodig.
De inzet van een systematische aanpak met effectieve
managementinstrumenten, passend bij de motieven en
beoogde resultaten van de fusie, overname of alliantie-
vorming, kan veel ellende voorkomen. In deze aanpak
verdient de fuserende IT haar eigen, specifieke plaats.

Een fusie, overname of alliantievorming kent een duide-
lijke levenscyclus, met verschillende fasen die ieder op
een geëigende wijze moeten worden gemanaged. Daarbij
kunnen voor iedere fase specifieke activiteiten, prioritei-
ten, voordelen en risico’s worden onderkend. De hier
onderscheiden fasen worden gegroepeerd naar respec-
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tievelijk het selecteren, behouden, realiseren en creëren
van waarde. Het is immers uiteindelijk de realisatie van
de beoogde waarde, in welke vorm dan ook, waar het bij
een fusie, overname of alliantievorming om gaat.

In figuur 1 wordt een overzicht gegeven van deze fasen.

1 Selectie van waarde
In de eerste fase van een fusie, overname of alliantievor-
ming worden doelstellingen bepaald, alternatieven afge-
wogen, en mogelijke partners geïdentificeerd. Karakte-
ristiek voor de eerste activiteiten van deze fase is dat
activiteiten in beslotenheid en goeddeels binnenskamers
worden uitgevoerd, met als resultaat een lijst van moge-
lijke partners. Met één of enkele kandidaten worden
gesprekken gevoerd en nadat een intentieverklaring is
opgesteld, vindt een (soms wederzijdse) waardering
plaats. Het is overigens opvallend dat slechts zelden de
waardering van IT een wezenlijk onderdeel vormt van
deze waardering, ondanks het hedendaagse belang van
die IT. Het is dus een uitdaging om bij waardeselectie
ook aan IT de plaats te geven die zij verdient. Na de
gebruikelijke onderhandelingen vindt ‘de deal’ plaats en
krijgt de fusie, overname of alliantievorming zijn forme-
le beslag.

2 Behoud van waarde
De eerste prioriteit bij de integratie na het besluit om een
fusie, overname of alliantievorming te realiseren, is het
voorkomen van waarde-erosie bij de betrokken organi-
saties. Deze erosie wordt voor wat betreft IT vaak ver-
oorzaakt door achteruitgang in het automatiserings-
niveau door verkeerde systeemkeuzen, het vertrek van
sleutelmanagers en -werknemers omdat ze niet met
elkaar kunnen samenwerken, het afnemen van de pro-
ductiviteit en operationele effectiviteit van de IT-organi-
satie omdat alle energie op de integratie is gericht, het
nemen van verkeerde beslissingen gebaseerd op onvolle-
dige informatie, en dergelijke. Deze IT-gerelateerde pro-
bleemgebieden kunnen enorme implicaties voor de beide
organisaties hebben. Het voorkomen van een dergelijke
erosie vormt de tweede uitdaging van een fusie-, over-
name- of alliantieproces.

3 Waarderealisatie
Eén van de belangrijke voordelen van een fusie, overna-
me of alliantievorming kan het realiseren van kosten-
voordelen zijn door consolidatie van overtollige activi-
teiten, het bereiken van economies of scale, het verhogen
van inkoopkracht en het beperken van overhead. Om
aan deze uitdaging het hoofd te bieden moet het
management zich in de consolidatie- en integratiefase
zich dan ook focussen op het versnellen van het integra-
tieproces teneinde deze voordelen zo snel mogelijk te
realiseren. Snel behaalde en meetbare resultaten laten
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aan alle ‘stakeholders’ zien dat de fusie, overname of
alliantievorming zinvol is. Daarnaast hebben zij tot
voordeel dat zij de benodigde verandering van de ‘mind
sets’ van medewerkers ondersteunen, tezamen met het
als één organisatie opereren met dezelfde processen en
systemen.

4 Waardecreatie
Om ook op langere termijn de voordelen van een fusie,
overname of alliantievorming te realiseren is, nadat de
integratie van de organisaties is gerealiseerd, het nemen
van de volgende stap richting een nieuw operatingmodel
de volgende uitdaging. Een dergelijk nieuw model reali-
seert daadwerkelijke competitieve differentiatie door het
herdefiniëren van de ondernemingsstrategie en de orga-
nisatiestructuur, en het herwaarderen en heralloceren
van mensen en middelen, waaronder IT. Dit is echter
alleen mogelijk nadat de door de fusie, overname of
alliantievorming ontstane organisatie eerst integraal
heeft leren omgaan met gemeenschappelijke en gedeelde
processen, middelen, managementstructuren en vaardig-
heden, en er een gemeenschappelijke cultuur met gedeel-
de waarden en normen is ontstaan.

Opties

Bij een fusie, overname of alliantievorming kunnen er
zeer uiteenlopende visies over zowel de bestaande als de
toekomstige rol van IT bestaan. IT vormt niet zelden een
blokkade voor een succesvol, snel en efficiënt integratie-
proces, omdat de bestaande situatie voortkomt uit een al
dan niet langdurige, maar in ieder geval kostbare en
complexe historie van de ontwikkeling en opbouw van
de bestaande informatievoorziening.

Het totaal dat de informatievoorziening van een organi-
satie voorstelt, is in figuur 2 weergegeven. Iedere onder-
neming of organisatie kan worden gekenmerkt door een
op elkaar afgestemd stelsel van bedrijfsprocessen, onder-
steunende informatiesystemen (de applicatieportfolio) en
medewerkers. De functionaliteit en overige specifieke
eigenschappen van deze applicatieportfolio zijn (ideali-
ter) zodanig gekozen dat de inrichting van bedrijfspro-
cessen en de effectiviteit van de medewerkers van de
organisatie optimaal kunnen zijn. De medewerkers van
de organisatie (de gebruikers van IT) zijn vaak al jaren-
lang gewend aan de hen ter beschikking staande infor-
matiesystemen, en zijn er sterk afhankelijk van. Het stel-
sel van bedrijfsprocessen, informatiesystemen en
gebruikers wordt tezamen ook wel de ‘vraagkant’ van IT
genoemd.

De ‘aanbodkant’ van IT behelst de IT-professionals, de
technologie, de organisatie en het management van IT.
Het gebruik van de applicatieportfolio en de ondersteu-
ning van de gebruikers daarvan worden immers moge-
lijk gemaakt door een complex stelsel dat bestaat uit IT-
infrastructurele voorzieningen (zoals computers, servers,
netwerken en dergelijke), informatici van divers pluima-
ge, alsmede de daarop afgestemde beheersingsprocessen
en procedures voor systeemontwikkeling, -onderhoud, 
-exploitatie, -beheer en gebruikersondersteuning, etc.

Ten slotte wordt de invulling van de IT-vraag- en aan-
bodkanten mogelijk gemaakt (of beperkt) door een
bepaald budget en investeringsbeleid ten aanzien van IT.

Zelfs in het geval dat de twee fuserende of samenwer-
kende organisaties in dezelfde branche werkzaam zijn,
en qua structuur veel op elkaar lijken, kunnen de
bedrijfsprocessen en de informatievoorziening volledig
verschillend zijn ingericht. De geschiedenis leert dat
zodra voor de nieuwe onderneming moet worden geko-
zen voor één nieuwe, gemeenschappelijke structuur, de
integratie van zeer verschillende processen, systemen en
infrastructuren enorme problemen met zich meebrengt.
Daarom dient het management zich allereerst af te vra-
gen welke mate van integratie eigenlijk wenselijk is. Pas
daarna komt het erop aan om specifieke keuzen voor
bepaalde processen, systemen en infrastructuren te
maken.

In principe zijn er drie alternatieven (met allerlei tussen-
vormen) voor integratie voorhanden (zie figuur 3):

1 Gescheiden informatievoorziening
In dit alternatief blijven bedrijfsprocessen, systemen en
infrastructuren onafhankelijk van elkaar intact. Dit
alternatief is hanteerbaar bij de overname van een onder-
neming door een holding of conglomeraat, waarbij geen
of weinig samenhang met andere units van de holding
wordt nagestreefd. In feite continueert de overgenomen
onderneming haar activiteiten, en is het juridisch eigen-
dom het enige wat verandert. Dit alternatief is dus toe-
pasbaar indien de graad van organisatorische autonomie
van de overgenomen onderneming hoog is en die van
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interactie met zusterondernemingen laag. Dit alternatief
voorkomt weliswaar talloze integratieproblemen, maar
biedt uiteraard geen oplossing voor eventueel beoogde
synergie-effecten.

2 Gedeeltelijke consolidatie en rationalisatie van de
informatievoorziening

In dit alternatief worden prioriteiten bepaald voor de
belangrijkste te integreren processen (en daarmee de
ondersteunende systemen) en IT-managementaspecten,
en blijven de resterende processen en IT-management-
aspecten vooralsnog buiten schot. Dit alternatief is aan-
trekkelijk indien in een aantal processen van verschillen-
de organisatorische eenheden synergie-effecten kunnen
worden bereikt, en in andere processen deze niet aan de
orde zijn.
De integratie van de dienstverlening wordt gemotiveerd
door een daarmee te realiseren verlaging van de kosten
van het relatiemanagement en een grotere binding met
de cliënt.
Wat dan opvalt is dat na een fusie of overname binnen
de grotere banken een situatie ontstaat waarbij de trea-
sury geconcentreerd wordt, evenals het asset manage-
ment, maar waarbij de oorspronkelijke voortbren-
gingsketens met hun labels (bijvoorbeeld Interpolis,
Westland-Utrecht Hypotheek bank) intact worden gela-
ten (figuur 4).

Deze hybride organisatievorm heeft uiteraard een histo-
rische oorzaak: het patroon van overnames en fusies in
de financiële dienstverlening. Aanvankelijk kwamen der-
gelijke hybride vormen ook voor in de manufacturing
industry. Daar echter is het al jaar en dag routine om
gefuseerde en/of overgenomen partijen te ontleden in
hun brand, distributie, voortbrenging (fabricage) en
eventuele andere resources/competences. Door een her-
combinatie daarvan zijn verschillende voordelen gereali-
seerd: een betere marktdekking door een gecoördineerd
brand-management en idem distributie, kostenbesparing
door combinatie van verkoopkantoren, logistiek en
fabricage. Het valt eenvoudig in te zien dat de financiële
wereld ook aan het begin staat van een dergelijke ont-
wikkeling. Enerzijds wordt deze ook mogelijk gemaakt
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door de nieuwe IT, deels is het ook noodzakelijk om de
beoogde kostenbesparing in de IT te realiseren gelet op
de overige doelstellingen achter de schaalvergroting. Een
voorbeeld van dit alternatief is de vorming van een
gemeenschappelijk ‘back-office’ bij de fusie van drie ver-
zekeraars, waarbij de marketing, verkoop en distributie
verzekeraar-specifiek blijven.

3 Volledige integratie
Dit alternatief is in feite de ultieme oplossing wanneer
twee ondernemingen volledig in elkaar opgaan. Het is,
dit moge duidelijk zijn, tegelijkertijd de meest complexe
optie. Allerlei culturele, organisatorische, technische,
financiële, personele en vooral ook politieke beren zul-
len zich op de weg van deze integratie bevinden, zeker
indien voor een zogenaamde ‘big-bang’-benadering
wordt gekozen.

Bij een partiële of integrale integratie kunnen er ten aan-
zien van het maken van keuzen voor processen, systemen
en infrastructuren enkele scenario’s worden ontwikkeld,
op basis van drie extreme opties:

* Gebruik de systemen van één van de fuserende of
samenwerkende partijen voor het geheel, ervan uitgaan-
de dat de nieuwe schaalgrootte en hernieuwde imple-
mentatie haalbaar zijn.

* Gebruik delen van de applicatieportfolio’s van de
samenwerkende partijen en voeg ze als ‘jig-saw’ puzzel-
stukjes samen, ervan uitgaande dat de basisinfrastruc-
tuur niet al te afwijkend is.

* Schaf pakketten aan en laat de aangekochte func-
tionaliteit leidend zijn voor de inrichting van nieuwe
processen en infrastructuren, ervan uitgaande dat er vol-
doende functionaliteit in de vorm van (te parametrise-
ren) pakketten voorhanden is.

Een mogelijke vierde optie, het zelf volledig opnieuw
ontwikkelen van informatiesystemen, blijkt in de prak-
tijk geen adequate oplossing te zijn, met name omdat in
een fusieproces het specificeren van benodigde functio-
naliteit allerlei ongewenste, politieke bijeffecten oproept,
en bovendien de tijd hiervoor ontbreekt.
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Omdat er geen kant-en-klaar recept voorhanden is, zal
de besluitvorming over alternatieven en oplossingen
steeds anders verlopen. Hoe een dergelijk keuzeproces
zou kunnen verlopen, blijkt uit de gestileerde beschrij-
ving van het project dat drie fuserende verzekeraars
doormaakten (zie de case aan het slot van dit artikel).

Succesfactoren en ‘lessons learned’

Indien de beschreven casus en andere praktijksituaties
aangaande fusies, alliantievorming en overnames beke-
ken worden, kunnen steeds drie terugkerende thema’s
worden geïdentificeerd die bepalend zijn voor het succes.

Het eerste thema is het belang van management com-
mitment, nauwe samenwerking en communicatie tussen
de betrokken organisaties. Het ontwikkelen van een
gedeeld toekomstbeeld bij het management over de toe-
komstige organisatie en het belang van IT, alsmede de
wijze waarop IT ingezet gaat worden, is noodzakelijk. In
dit licht heeft het management ook een voorbeeldfunctie
qua gedrag en dient het een belangrijke rol te spelen in
de communicatie en het overdragen van de uitgangs-
punten van de nieuwe organisatie en de rol van IT aan
de werknemers. Het goed inbedden van de nieuwe visie,
waarden en doelstellingen, het voeden van een ver-
nieuwde ondernemingscultuur bij de medewerkers en het
stimuleren van samenwerking in besluitvormingsproces-
sen (ook ten aanzien van IT) is essentieel voor het ver-
loop van het integratieproces.

Het tweede steeds terugkerende thema is dat een duide-
lijk, helder en gedetailleerd integratieplan en het goed
managen daarvan noodzakelijk is. Succes wordt immers
bepaald door de mate waarin de betrokken organisaties
in staat zijn waarde te creëren, vooral ook ten aanzien
van de IT-aspecten. Een integratieproces moet totaal
gefocust zijn op de explicitering en realisatie van die
waardecreatie. Daarbij is het van belang dat de organi-
satie gemobiliseerd wordt om het momentum te genere-
ren dat noodzakelijk is voor de verandering. Deze mobi-
lisatie moet zowel top down als bottom up geschieden,
en voor de IT-aspecten nadrukkelijk zowel de ‘vraag’-
als ‘aanbod’-kanten van IT omvatten. Bovendien dient
de voortgang van het integratieproces gemeten en
gecommuniceerd te worden aan werknemers en wellicht
ook aan consumenten, leveranciers en andere ‘stakehol-
ders’, zodat het bereiken van mijlpalen en het behalen
van ‘quick wins’ het enthousiasme bevorderen en het
momentum in de organisatie vasthouden.

Het herkennen en het juist managen van de culturele ver-
schillen is de laatste belangrijke factor. Hoewel dit aspect
bekend is bij de meeste managers, krijgt het toch vaak
niet de aandacht die het verdient. Dit terwijl de impact
van mismanagement van culturele veranderingen één
van de hoofdoorzaken is voor het mislukken van het
integratieproces.

Ondanks detailplanningen, effectief management en hel-
dere communicatie kan het echter toch nog voorkomen
dat het proces niet de snelheid of het resultaat heeft als
vooraf gewenst. Ieder proces heeft altijd bepaalde val-
kuilen en het ‘door schade en schande wijs worden’
blijkt toch altijd (deels) op te moeten gaan. Vanuit de
meer succesvolle fusies kan een aantal ‘lessons learned’
worden geïdentificeerd:

* Culturele en politieke c.q. bestuurlijke issues zijn
moeilijker overbrugbaar dan issues aangaande het pro-
ces en de (informatie)systemen.

* Er zullen altijd tegenslagen en misstappen zijn, daar-
om is het noodzakelijk dat een soort van crisismanage-
mentprogramma is opgesteld om hierop alert te reageren
en de ermee gepaard gaande risico’s te minimaliseren.
Met name daar waar het de continuïteit van de bedrijfs-
voering (en de daaraan ten grondslag liggende IT) betreft
moeten ‘fall-back’-scenario’s voorhanden zijn.

* Duidelijk leiderschap en richting, ‘cross-company’ en
multidisciplinaire teams, teambuildingssessies en fre-
quente communicatie zijn de belangrijkste factoren die
het succes van de fusie bepalen.

* In het keuzeproces voor IT-factoren is het realiseren
van zogenaamde ‘quick wins’ op korte termijn cruciaal
om momentum op te bouwen ten aanzien van resultaten
van het ‘nieuwe’ team.

* De met de fusie gepaard gaande kosten overtreffen
vaak de begroting. De oorzaak hiervan is meestal gele-
gen in het onderschatten van de complexiteit van de
organisatie, hogere kosten voor de herallocatie van de
staf en het onderschatten van de omvang van de her-
structurering en de reorganisatie van IT aan zowel
vraag- als aanbodzijde.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat een fusie, overname of
alliantievorming niet ophoudt nadat de handtekening
onder de overeenkomst is geplaatst. Voorzichtig kan
gesteld worden dat het dan eigenlijk pas begint. In dit
artikel is een overzicht gegeven van de uitdagingen en
opties voor oplossingen en succesfactoren voor een suc-
cesvol integratieproces waarbij IT een belangrijke rol
speelt en van de daaraan verwante activiteiten die uitge-
voerd moeten worden om het beoogde resultaat (waar-
devermeerdering in het algemeen, en van IT in het bij-
zonder) te realiseren.
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De impact van mismanagement van culturele

veranderingen is één van de hoofdoorzaken van het

mislukken van het integratieproces.
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Case

Drie verzekeringsmaatschappijen besluiten tot samen-
werking. In de besprekingen komt de vraag naar voren
op welke manier door synergie kostenvoordelen te
realiseren zijn. Uit de cijfers blijkt dat de drie ongeveer
twintig procent van hun kosten besteden aan IT. Op
zoek naar IT-synergie valt het oog op de afdeling auto-
schades. Deze keuze ligt voor de hand. Alle drie de
maatschappijen bieden hun klanten een autoverzeke-
ring. Afwikkeling van geclaimde schades vindt bij elke
maatschappij plaats in de back-office. De directies ver-
wachten met samenvoeging van de processen en syste-
men die deze afwikkeling ondersteunen, veel geld te
verdienen. Op termijn zou hiertoe één back-office voor
de afhandeling van autoschadeclaims gecreëerd moeten
worden. De verwachting van de directie lijkt allerminst
onredelijk. Immers, in de huidige situatie houden drie
back-offices zich bezig met dezelfde problematiek. Dan
zullen, zo is de impliciete veronderstelling, de proces-
sen ook wel nagenoeg identiek zijn en zich relatief
gemakkelijk laten samenvoegen. Een extern bureau
wordt ingeschakeld om advies uit te brengen over de te
volgen procedures en om een schatting te maken van
de te verwachten opbrengsten.

Behoud van eigen marktbenadering

Het adviesbureau begint met het in kaart brengen van
de relevante processen bij de drie betrokken partijen.
We stellen ze hier voor als de maatschappijen Direct,
Tussenpersoon en Regionaal. Maatschappij Direct is
een zogenaamde direct-writer, ofwel een verzekeraar
die rechtstreeks, via direct mail en telefoon, contact
met zijn klanten onderhoudt. Maatschappij Tussen-
persoon is een landelijke organisatie die het contact
met haar klanten volledig uitbesteedt aan tussenperso-
nen. Maatschappij Regionaal is ook een direct-writer,
maar sterk regionaal georiënteerd. Elk van de drie heeft
dus een eigen gezicht en een eigen marktbenadering. De
doelstelling is dit ook op termijn, als de samenwerking
haar beslag heeft gekregen, te handhaven. De achterlig-
gende strategische gedachte is om op deze wijze volle-
dige marktdekking te realiseren, ofwel alle doelgroepen
in de markt te bereiken.

De vraag hoe dat ene te vormen back-office eruit zal
moeten zien, is nu al niet meer zo duidelijk. Immers, als
de positionering van een maatschappij anders is, dan
zullen ook de bedrijfsprocessen anders zijn. Zijn de
bedrijfsprocessen anders, dan zullen ook de IT-syste-
men anders zijn ingericht. De kans dat het combineren
van de oorspronkelijke drie tot één back-office bespa-
ringen zal opleveren, is dan een stuk kleiner. Blijven de
processen verschillend en worden deze tóch samenge-
voegd, dan ontstaat een overhead als gevolg van coör-
dinatieactiviteiten. Naarmate de verschillen groter zijn,
nemen de coördinatiekosten toe. In ons voorbeeld is de
kans groot dat de synergieopbrengsten worden teniet-
gedaan door de toegenomen coördinatiekosten.

Vergelijkbaar?

Maar hoe is dat nu mogelijk, zo zullen de directies op
dit punt tegenwerpen. Een autoschade is toch een auto-

schade? Het gaat toch om de verwerking van volstrekt
vergelijkbare gegevens? Om hierop beter zicht te krij-
gen is het nodig wat verder op de details in te gaan. De
indeling van de werkprocessen bij de drie is gebaseerd
op het klassieke onderscheid tussen de front-office die
het contact met de klanten onderhoudt, en de back-
office die de administratieve processen uitvoert. Onze
stelling is dat de verschillen in de front-office, die
samenhangen met de marktbenadering, ook leiden tot
sterk verschillende processen in de back-office.

* Maatschappij Direct heeft vrijwel uitsluitend schrif-
telijk en telefonisch contact met haar klanten. De IT
ondersteunt directe verwerking van gegevens tijdens het
telefonische contact. De omvang van de back-office-
processen is hierdoor minimaal.

* Bij Maatschappij Tussenpersoon vormen de talrijke
tussenpersonen de front-office. Dit kunnen kleine zelf-
standigen, maar ook complete bedrijven zijn met eigen
IT-voorzieningen. Sommige accepteren zelfs risico’s
namens de verzekeraar. Als gevolg hiervan verschillen
de afhandelingsprocessen sterk van tussenpersoon tot
tussenpersoon.

* Direct en Regionaal hebben het klantenbestand in
eigen bezit, terwijl bij de derde partij dit het eigendom
is van al die zelfstandige tussenpersonen. Dit leidt tot
andere processen rond de klantenwerving. Ook de
afhandeling van het geldverkeer laat op dit punt veel
verschillen zien.

* De back-officeprocessen van Maatschappij Regio-
naal lijken op die van Maatschappij Direct. Beide zijn
immers direct-writers. Maar Regionaal verkoopt een
belangrijk deel van de polissen via een bank die even-
eens haar marketing baseert op regionale betrokken-
heid. Als gevolg van deze samenwerking vertonen de
back-officeprocessen van Regionaal en Direct toch nog
belangrijke verschillen.

Op een meer gedetailleerd niveau wordt dus duidelijk
dat de back-officeprocessen weliswaar de afhandeling
van autoschades als gemeenschappelijk onderwerp heb-
ben, maar dat, in samenhang met de gekozen markt-
benadering, er onderling grote verschillen bestaan.
Daar komt nog bij dat de front-officeapplicaties wel-
licht ook moeten worden aangepast. Immers, de syste-
men in de back-office moeten hierop aansluiten. En
applicaties wijzigen is doorgaans een kostbare zaak.

Hetzelfde kan worden gezegd over de infrastructuur.
De infrastructuur van Maatschappij Direct is namelijk
van Siemens-Nixdorf, die van Maatschappij Tussen-
persoon van IBM, en die van Maatschappij Regionaal
van Wang. De kans dat een en hetzelfde systeem op
deze verschillende infrastructuren zou kunnen draaien,
is minimaal.
De tussentijdse conclusie is dat het integreren van de
back-office van deze drie maatschappijen conceptueel
aantrekkelijk líjkt, maar dat, zodra een niveau dieper
wordt gekeken, de problemen zich opstapelen. De
vraag is of de synergievoordelen opwegen tegen de kos-
ten van het coördineren van de systemen en de sys-
teemontwikkeling, tegen het sluiten van talrijke com-
promissen en de resulterende inflexibiliteit. Als de
balans negatief is, kan van de samenvoeging maar beter
worden afgezien.
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Alternatieven

Dat neemt de mogelijkheid niet weg dat er bundelingen
van activiteiten mogelijk zijn waarvoor de balans wel
positief is. Goede kandidaten zijn die processen waar-
in men níet zo sterk is. Het betreft dan dikwijls pro-
ducten die men aan het assortiment heeft toegevoegd
vanuit de wens een volledige productportfolio te bie-
den. De bedrijven zijn er zich doorgaans redelijk goed
van bewust dat dit niet de producten zijn waarin men
het sterkst is.
De bijbehorende activiteiten blijken zich vaak goed
voor samenvoeging te lenen; een praktijkgegeven dat
veel te maken heeft met de gekozen marktpositie en de
daarmee samenhangende kernbekwaamheden. Samen-
voeging van activiteiten kan op verschillende manieren
plaatsvinden.
In de praktijk blijkt het goed te werken als één van de
partijen de leiding, of preciezer gezegd het branchelei-
derschap krijgt. Brancheleiderschap houdt in dat de
ontwikkeling van producten, processen en IT-systemen
bij één centrale organisatie komt te berusten. Als de
maatschappijen bovendien kiezen voor gezamenlijke
uitvoering van de betreffende processen, dan is sprake
van een center of excellence.
Voor de uiteindelijke klant hoeft dit alles overigens niet
zichtbaar te zijn. In de praktijk kan aan de ‘marktzijde’
van een organisatie steeds verdere segmentatie optre-
den, terwijl aan de ‘achterkant’ juist productspecialisa-
tie plaatsvindt.

Voor onze maatschappijen Tussenpersoon, Direct en
Regionaal zouden bancaire activiteiten, zoals het aan-
bieden van spaarhypotheken, zich wel eens goed kun-
nen lenen voor bundeling. Om te kunnen voldoen aan
de geldende markteisen is veel specialistische kennis
van bankzaken nodig, kennis die binnen verzekerings-
bedrijven schaars is. Een center of excellence kan ban-
caire producten ontwikkelen voor alle drie de maat-
schappijen, die zelf commercieel verantwoordelijk
blijven voor deze producten. Zet men de bundeling
door, dan kan dit leiden tot uniforme processen, die op
hun beurt leiden tot uniforme systeemspecificaties en
uiteindelijk tot het totstandkomen van één back-office.
Het center of excellence draagt dit transformatiepro-
ces. Deze opzet heeft wel tot gevolg dat de bancaire
producten van de drie uiteindelijk vrijwel identiek zul-
len zijn. Het onderscheid zal zich beperken tot de prijs
en het imago van het geleverde product.
Deze vrijheidsbeperking zal vrijwel altijd tot weerstan-
den binnen de organisaties leiden. Tegenover deze
nadelen van de bundeling staan de voordelen van de
toegenomen deskundigheid en de lagere kosten als
gevolg van schaalvoordelen en van gezamenlijke IT-
ontwikkeling. IT-synergie wordt binnen deze opzet
bijna vanzelfsprekend: vanuit het center of excellence
kan één lijn worden uitgezet. Het zal echter duidelijk
zijn dat transformatie alleen kans van slagen heeft als
zij de volledige steun geniet van de hoogste bestuursla-
gen. De voordelen van de operatie zullen immers voor-
al vanuit dat perspectief zichtbaar zijn.

Conclusie

Op zoek naar synergievoordelen rondom IT-ontwik-
keling moet een directie niet alleen kijken naar het
onderwerp van de bedrijfsprocessen. Men moet óók de
vraag stellen of de inrichting van deze processen
samenhangt met een specifieke marktbenadering. Als
processen geoptimaliseerd zijn vanuit deze marktge-
dachte is de kans klein dat bundeling van activiteiten
leidt tot synergetische voordelen. Wat conceptueel aan-
trekkelijk lijkt, kan dan stranden in de details waaruit
de werkelijkheid van de organisatie bestaat. De kans
op synergetische voordelen is groter bij het samenvoe-
gen van processen waarin de organisatie minder goed
is. Waarbij de afweging moet worden gemaakt tussen
synergetische voordelen en het inleveren van flexibili-
teit.
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