AMC 2011 Topic Presentatie

4-A

Hoe een beprijzingsmodel in te zetten om de (asset management) doelen te realiseren?
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Samenvatting/Illustratie:
Er steekt veel waarheid in een uitdrukking als ‘You get what you pay for’. Daarom is een beprijzingsmodel, ofwel de financiële afspraken,
erg belangrijk voor het succes van een contractuele samenwerking.
Door een balans te vinden in verschillende financiële constructies, financiële selectiecriteria, incentives, boetes en de
vergoedingensystematiek kunt u er voor zorgen dat uw doelen en de gewenste asset prestaties gerealiseerd worden. Andersom is een
ongelukkig beprijzingsmodel het recept voor ongewenst, strategisch of manipulatief gedrag.
Hoe zorg je er nu voor dat het beprijzingsmodel zo ingericht is dat je krijgt wat je wilt voor een redelijke prijs?
Gigi van Rhee, directeur van Stratelligence, heeft via klantopdrachten en met de analyse van cases veel ervaring opgedaan en kennis
ontwikkeld over welke beprijzingsmodellen er mogelijk zijn en welke het beste werken in welke omstandigheden. Zij zal u voorbeelden
geven van deze verschillende beprijzingsmodellen plus de voor- en nadelen en tips hoe u deze modellen contractueel vorm kunt geven.
Met deze informatie kunt u zorgen dat het gekozen beprijzingsmodel het gewenste gedrag en resultaat stimuleert en ongewenst gedrag
tegengaat.
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Gigi studeerde lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft en heeft een international MBA van de
Rotterdam School of Management (beide cum laude). Ze richt zich op strategieontwikkeling en
vraagstukken op het snijvlak van strategie, technologie en economie in met name de
kapitaalsintensieve industrie zoals logistieke vraagstukken, investeringsanalyses, prestatiecontracten,
business case evaluatie en ontwikkeling, proces optimalisaties, innovatie en innovatieve samenwerking
(o.a. PPS).

Specifieke werkervaring:
Gigi is managing director en consultant bij Stratelligence. Sinds 1991 heeft zij in de luchtvaartindustrie gewerkt (Schiphol en Fokker), als
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