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CHAPTER 6

Samenvatting (summary in dutch)

IT schattingskwaliteit in maat en getal

Dit proefschrift gaat over het kwantificeren van de schattingskwaliteit van IT-
projecten. Goede schattingen zijn cruciaal voor het welslagen van projecten. Elk
project begint met een idee van wat uiteindelijk gemaakt moet worden. Op basis
van dat idee worden schattingen gemaakt van de hoeveelheid tijd en geld die
nodig is om de gevraagde functionaliteit te realiseren. Daarnaast wordt bepaald
wat het project zal opleveren.

Deze schattingen bepalen mede of een project wordt uitgevoerd of niet. Indien
de schattingen een positief beeld geven en het project past binnen het beleid van
de organisatie, maakt het project goede kans om gefinancierd te worden. De
kwaliteit van de schattingen is daarbij cruciaal. Als de kosten, doorlooptijden en
opbrengsten verkeerd worden geschat, kunnen onnodige risico’s worden gelopen
zonder dat de bestuurder zich hiervan bewust is. Onnauwkeurige schattingen
kunnen leiden tot hoog gespannen verwachtingen, die later niet haalbaar blijken.

Vaak wordt aangenomen dat schattingen op een objectieve manier tot stand
komen. Echter, bij het maken van schattingen spelen bijvoorbeeld politieke mo-
tieven een belangrijke rol. Bijvoorbeeld, om een project überhaupt te mogen
uitvoeren is het soms noodzakelijk een positieve schatting af te geven van de
duur en de kosten van het project, alhoewel bekend is dat het project mogelijk
langer zal duren en meer zal kosten. Projectvoorstellen moeten als het ware aan
bestuurders worden verkocht. Dergelijke politieke motieven, maar ook andere
vertekeningen kunnen zorgen voor afwijkingen in de schattingen.
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CHAPTER 6. SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH)

6.1 Schattingskwaliteit

In dit proefschrift is onderzocht op welke wijze IT managers de kwaliteit van de
schattingen kwantitatief kunnen vaststellen. Voor dit doel is gebruik gemaakt
van Boehm’s cone of uncertainty en DeMarco’s Estimating Quality Factor (EQF).
De schattingen worden gevisualiseerd in een forecast-to-actual plot, waarin de
ratio van schattingen en bijbehorende uiteindelijke waarde, worden getoond.
Een dergelijke plot toont de kwaliteit van de schattingen, die vergeleken kunnen
worden met een veralgemeniseerd model gebaseerd op de cone of uncertainty.
Hierdoor kunnen vertekeningen inzichtelijk worden gemaakt. Met behulp van
de EQF wordt de kwaliteit van de schattingen gekwantificeerd.

De methode wordt geı̈llustreerd aan de hand van data van vier grote organi-
saties. In totaal betreft de data 1824 projecten met een totale waarde van meer dan
1059 miljoen Euro, waarvoor in totaal 12287 schattingen zijn gemaakt. Deze stu-
dies laten zien dat vertekeningen de kwaliteit van schattingen significant kunnen
beı̈nvloeden.

Tot slot worden drie methoden besproken die, op basis van gemeten schattings-
kwaliteit, aanvullende informatie verschaffen voor het maken van beslissingen.
De methoden stellen het management in staat rekening te houden met mogelijke
vertekeningen en de onzekerheid van schattingen, om de risico’s van specifieke
scenarios in te schatten.

6.2 Benchmarks uit de literatuur

Uit de uitkomsten van onze studies blijkt dat men zich terdege moet realiseren
dat gemaakte schattingen van de kosten en duur van projecten vertekend kunnen
zijn. Dat realiseert men zich echter lang niet altijd, zoals blijkt uit ons onder-
zoek naar benchmarks uit de literatuur inzake projectkosten en doorlooptijden
van projecten. Bij de berekening van deze benchmarks wordt geen rekening ge-
houden met de mogelijke vertekeningen van de schattingen van de organisaties
die de data hebben aangeleverd. Omdat de mogelijke vertekening per organi-
satie onbekend is en per organisatie verschilt, zijn de cijfers niet bruikbaar als
vergelijkingsmateriaal.

In het bijzonder is gekeken naar veel geciteerde cijfers van Standish Group
over project succes. Daaruit bleek dat de definities zoals gehanteerd door Stan-
dish vier problemen hebben. Ten eerste zijn de definities misleidend, omdat de
definities van project succes alleen zijn gebaseerd op de schattingskwaliteit van
kosten, doorlooptijd en functionaliteit. Ten tweede beschouwen de definities al-
leen onderschattingen en geen overschattingen, waardoor onrealistische succes
cijfers ontstaan. Ten derde worden schatters door de definities gemotiveerd om
overschattingen te maken. Tot slot worden cijfers van organisaties bij elkaar ge-
nomen, waarvan onduidelijk is of de schattingen van de organisaties vertekend
zijn. Zonder te corrigeren voor vertekeningen is het onmogelijk vast te stellen wat
het resulterende betekent.
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De tekortkomingen van de definities worden geı̈llustreerd door de definities
toe te passen op de data van de vier organisaties uit de praktijk. Daaruit blijkt dat
de definities geen realistisch beeld geven van de werkelijke schattingskwaliteit.

6.3 Schattingskwaliteit van opbrengsten

Tot slot, gaat dit proefschrift in de op de schattingskwaliteit van de toegevoegde
waarde van IT projecten, bijvoorbeeld gemeten door middel van de Netto Con-
tante Waarde (NCW). De eerdere methode voor het kwantificeren van de schat-
tingskwaliteit, gebaseerd op Boehm’s cone of uncertainty en DeMarco’s EQF,
wordt veralgemeniseerd. Hierdoor is de methode in staat om te gaan met asymp-
totische waarden, negatieve waarden en andere referentiepunten dan de uitein-
delijke waarde waaraan de schattingskwaliteit wordt afgemeten. De veralgeme-
niseerde methode maakt het mogelijk inzicht te verkrijgen in zowel het geheel
als de schattingskwaliteit van de afzonderlijke componenten van een schatting.
De veralgemeniseerde methode is getest met behulp van de data van de eerdere
studies.

Met de veralgemeniseerde methode is de kwaliteit van de schatting van de
NCW, opbrengsten en kosten van 102 assets met een totale waarde van 1812 mil-
joen Euro van een internationaal opererende organisatie geanalyseerd. De studie
laat zien dat inzicht in zowel de schattingskwaliteit van de afzonderlijke compo-
nenten als het geheel nodig is om tot een goed oordeel te komen van de schattings-
kwaliteit. Voor deze organisatie blijkt te gelden dat de kwaliteit van de schatting
van de NCW lager is dan de kwaliteit van de schatting van de opbrengsten, die
op zijn beurt weer lager is dan de kwaliteit van de schatting van de kosten.

Daarnaast is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, waarbij onderzocht is wat
de invloed is van verhoging van de kwaliteit van de schatting van de kosten en de
opbrengsten op de schattingskwaliteit van de NCW. Opvallend is dat voor deze
studie geldt dat de schattingskwaliteit van de uiteindelijke NCW verslechtert als
de schattingskwaliteit van alleen de kosten wordt verbeterd. Dit laat zich als volgt
verklaren. Doordat zowel opbrengsten als kosten systematisch te hoog worden
ingeschat, neemt het verschil tussen opbrengsten en kosten (de NCW) toe indien
de overschatting van de kosten wel wordt aangepakt, maar de overschatting
van de opbrengsten niet. In plaats van een verbetering van de kwaliteit van
schatting van de NCW, wat men intuı̈tief zou verwachten, verslechtert ze in dit
geval juist. De misschatting van de NCW wordt groter. Dit onderzoeksresultaat
onderstreept het belang van goede en politiekvrije schattingen van zowel kosten
als opbrengsten.

Tot slot demonstreren we door middel van twee voorbeeldsimulaties hoe de
gekwantificeerde schattingskwaliteit kan worden gebruikt voor het verbeteren
van management informatie.
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