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Weet wat je verkoopt
Column

Is de hebzucht van investeerders en hun financieel
adviseurs de oorzaak van de financiële crisis, waarin we
ons nu al jaren bevinden? Of komt het door het falen van
de toezichthouders op de financiële markten? Of is de
werkeli jke oorzaak het feit dat de toezichthouders door
niemand aan hun taak werden gehouden? Elk probleem
heeft dertien oorzaken. Eén van die dertien is in dit geval
de complexiteit van financiële producten. Er was gebrek
aan kennis van die producten bij investeerders, maar ook
bij adviseurs. Er was een ‘cultuur’ waarin het acceptabel
was om een advies te geven, ‘zonder te weten waar je
over praat’. Erger nog: het gebrek aan kennis bij de
investeerder zette een ‘pervers mechanisme’ in werking
bij de adviseur. Nameli jk dat de adviseur, met zi jn
kennisvoorsprong, zi jn eigen belang diende ten koste
van de investeerder, omdat de investeerder dat toch niet
in de gaten had. Er is zelfs gesuggereerd dat er
producten zijn die doelbewust complex zijn gemaakt, om
de investeerder het zicht op de risico’s te ontnemen.
Daarom gaan er stemmen op om complexe financiële
producten te verbieden. Daarmee zou zowel het ‘niet
weten waar je over praat’ als het ‘perverse mechanisme’
bestreden worden. De investeerder kri jgt meer zicht op
de risico’s, die met zi jn of haar geld worden genomen.

Laten we de hand eens in eigen boezem steken en
nagaan hoe dat zit in ons vak. Requirements engineers
hebben vaak een adviserende taak. Wij adviseren over
maatwerk of pakket. We voeren pakketselecties uit. Dat
zi jn complexe zaken, waar vaak grote bedragen mee
gemoeid zi jn. In ons vak loopt volgens het CHAOS
Manifesto van de Standish Group nog steeds bijna een
vijfde van de projecten uit op een mislukking, terwij l
slechts tweemaal zoveel projecten een succes genoemd
mag worden. Veel mislukkingen hadden voorkomen
kunnen worden door meer kennis. Weten wij waar we
over praten? En dienen we ons eigen belang ten koste
van de klant? En, als het niet goed zit, bestaat er dan
een oplossing voor?

Weten we waar we over praten? Daarover kun je geen
algemeen geldende uitspraken doen. Mijn indruk is dat
er in ons vak geen cultuur bestaat om adviezen te geven
zonder te weten waar we over praten. Als kennis
ontoereikend is, wordt dat meestal open op tafel gelegd.
Ons product bestaat vooral uit kennis. Kennis over
bedri jfsvoering. Over hoe de totstandkoming van het
product van de klant met informatie kan worden
ondersteund. Die kennis kan heel complex zijn. Maar de
meeste complexiteit is niet geconstrueerd. De zaken
waar wij over adviseren zijn vaak al complex voordat wij
onze neus hebben laten zien. Onze kennis schiet
inderdaad vaak tekort.

Dienen we ons eigen belang ten koste van de klant?
Door de aard van ons werk hebben we meestal een
kennisvoorsprong op de klant, waar we misbruik van

kunnen maken. Als de adviseur een kennisvoorsprong
heeft valt niet uit te sluiten dat de adviseur een advies
geeft dat zi jn of haar eigen belang meer dient dan dat
van de klant. En dat is al helemaal niet te vermijden als
het belang van de adviseur afhangt van de inhoud van
het advies. De klant is dus overgeleverd aan de kennis
en de integriteit van de adviseur.

Bestaat daar in ons vak een oplossing voor? In welke
richting moeten we de oplossing zoeken? Is verbieden
van complexiteit een optie? Kan dat eigenl i jk wel? Ik
denk dat je in sommige gevallen complexiteit kunt
verbieden, maar er zi jn ook situaties waarin de complexe
oplossing aantoonbaar beter is dan de simpele. Wat doe
je dan? Daar waar complexiteit onvermijdel i jk is, zou de
structuur van het proces kunnen garanderen dat de
adviseur geen belang heeft bi j de inhoud van het advies.
Ik heb weinig vertrouwen in ‘zelfreinigend vermogen’, als
dat niet door een doorzichtige en controleerbare
structuur afgedwongen wordt. Daarom denk ik aan een
vorm van functiescheiding. Om dat te bereiken hebben
we een lange weg te gaan, maar het is de moeite van
het onderzoeken waard. Of je het hebt over de
gezondheidszorg, de autobranche of de IT: degene die
de diagnose stelt zou geen belang mogen hebben dat
door de diagnose gediend of geschaad kan worden. En
wat voor een diagnose geldt, geldt ook voor andere
vormen van advies.

Onze branche heeft een onafhankeli jk adviseur nodig.
Een adviseur met actuele vakkennis. De klant en de
goede naam van ons vak zijn hier beide bij gebaat. De
klant zal meer greep kri jgen op IT projecten en meer
vertrouwen in de leveranciers. Deze oplossing brengt
nogal wat kosten met zich mee en moeil i jk meetbare
baten. Bovendien gaat ook hier ‘de cost voor de baet
uyt’. De business case is nog niet rond, maar iets zegt
mij dat de kosten van die 1 8% mislukte projecten een
sterk argument zi jn.
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