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Voorwoord

Het is juni 2000. Wat een heerlijk gevoel. Ik zie, na zeven jaar, eindelijk de dissertatie
concreet gestalte krijgen. Wat heb ik me al die jaren verheugd op deze fase. En specifiek
op het schrijven van het voorwoord, waarin het de promovendus geoorloofd is blijk te
geven van een stukje emotie en iets te schrijven voor jezelf en de personen die je dank
verschuldigd bent.

Ik ben er vanochtend, in mijn nieuwe kantoor in Kleve (Duitsland), dan ook eens goed voor
gaan zitten, mij vergenoegend op een lange dag, waarin ik me ongestoord zou kunnen
concentreren op het “fijnslijpen” van het proefschrift. Dan gaat de telefoon. Het is “Herr
König” uit Karlsruhe. Hij dreigt met een juridisch conflict over wie in Duitsland het
alleenrecht heeft voor de vertegenwoordiging van GPE Vendors, onze Italiaanse
leverancier. In niet mis te verstane bewoordingen dreigt hij onze nieuwe onderneming de
voet dwars te zetten op de Duitse markt. Ik laat hem uitrazen en zijn dreigende taal over
me heen komen, reageer begrijpend en meegaand, en stel hem dan voor samen een
oplossing voor deze kwestie uit te werken. Nog slechts een paar vendingautomaten
verkocht en dan al de dreiging van een eerste rechtszaak. Geen aanlokkelijk vooruitzicht
als startende onderneming. Ik ben gedwongen snel te reageren. Bel met Italië, overleg met
mijn partners en een bevriende Duitse  partij en maak een voorstel voor König. De hoop op
een ongestoorde dag is vervlogen.

Bovenstaande situatie is exemplarisch voor mijn periode als promovendus (1993-2000),
die zeven jaar geleden begon toen ik het advieswerk bij Rijnconsult ging combineren met
promoveren (faculteit Bedrijfskunde Groningen). Het omgaan met een dubbele loyaliteit is
mij niet gemakkelijk gevallen. Zowel de rol van adviseur als die van onderzoeker heeft vele
aantrekkelijke kanten. Nu afronding in het verschiet ligt, is de opluchting dan ook groot. Ik
voel me als een duursporter die na langjarige en intensieve trainingsarbeid een belangrijke
wedstrijd in zijn sportieve loopbaan succesvol weet te beëindigen. Met de tong op de
schoenen, weliswaar, maar dat hoort erbij en is deel van de charme. Een sterk gevoel van
blijdschap en opluchting komt op. Het zit er op! Er is weer ruimte voor nieuwe bezigheden
en doelen.

Terugkijkend overheerst een gevoel van dankbaarheid jegens een aantal personen en
organisaties. Allereerst aan Ronald van der Zande, managing partner (tot juli 1999) van de
adviesgroep Topstructuur & Strategie van de Rijnconsult Groep (Velp), die deze studie
mogelijk maakte. Henk de Ruijter, oprichter en tot 1995 directeur van Rijnconsult, wendde
zijn contacten bij Akzo aan om hun medewerking te verkrijgen. In de beginfase van het
onderzoek gaf Henk blijk van zijn grote betrokkenheid, door regelmatig tijd vrij te maken,
en met mij van gedachten te wisselen over het onderzoek. Naast de interviews met
verschillende adviseurs van Rijnconsult, vormde het archiefmateriaal dat Rijnconsult
beschikbaar stelde een belangrijke databron. De “Rijnconsulters” bedank ik voor de
plezierige sfeer die op kantoor heerste en de interesse die ze getoond hebben in de
voortgang van het onderzoek. Rijnconsult als zodanig ben ik erkentelijk voor het mogelijk
maken van dit project.

Grote dank ben ik verschuldigd aan Akzo Nobel N.V., voor de unieke gelegenheid die zij
mij geboden hebben met betrekking tot dit onderzoek. Deze welwillende medewerking,
zeker gezien de aard van het onderzoek, heb ik als uitzonderlijk ervaren. In de eerste
plaats gaat mijn dank uit naar jhr. mr. A.A. Loudon, die na een kennismakingsgesprek alle
ruimte verleende voor het onderzoek. De begeleiders van het onderzoek, mr. E.C.E Van
Rossum (secretaris Raad van Bestuur 1993-1995), mr. B.C.M.I. Beusmans (secretaris
Raad van Bestuur 1995 - heden) en ir W.P. Smit (manager strategische planning tot 2001),
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bedank ik voor hun praktische steun en de inspirerende wijze waarop zij mij begeleid
hebben. De heren Nijland en Zunneberg hebben me wegwijs gemaakt in het omvangrijke
archief van Akzo. Het was een waar genoegen te mogen spitten in de archieven, te
verblijven in het hoofdkantoor en indrukken op te doen van de processen die spelen in de
top. De vele interviews met senior managers van Akzo vormden een prachtkans om inzicht
te krijgen in de processen die ik wilde onderzoeken. Daarvoor dank.

Grote dank ben ik ook verschuldigd aan de Groninger begeleiders: Maarten van Gils,
Geert Sanders en niet in de laatste plaats Luchien Karsten. Prof. dr. M.R. van Gils bleek
door de jaren heen een zeer inspirerende promotor. Met name de gesprekken in zijn
achtertuin in Haren staan in mijn herinnering gegrift. Als econoom met een kwantitatieve
oriëntatie heb ik in theoretische zin een “draai” moeten maken om aansluiting te vinden bij
de wetenschappelijke oriëntatie van Maarten. Ik verliet onze sessies met een dubbel
gevoel. Enerzijds sterk geënthousiasmeerd door Maarten’s ideeën. Anderzijds volledig in
de war omdat ik geen aansluiting had. Ik wilde oorspronkelijk “de effectiviteit” van “de BU-
organisatie” meten, terwijl Maarten sprak over processen van sociale constructie en
betekenisgeving! Bij het afscheid nemen zei hij dan bij wijze van troost: “you are still
confused but at a much higher level”. Helaas heeft Maarten de laatste fase, de afronding,
niet actief mede vorm kunnen geven door de voortijdige beëindiging van zijn
hoogleraarschap.
De afronding volgde na twee jaar “rust”, waarin ik het proefschrift “op de kast” had
weggelegd en me concentreerde op mijn rol als adviseur bij Rijnconsult. Toen ik februari
2000 de draad weer oppakte, nam prof dr. Geert Sanders de rol van promotor van Maarten
over. Geert toonde zich enthousiast over het materiaal. De Akzo casus heeft zijn
bijzondere interesse, zeker gezien het feit dat hij in 1985, samen met Geert Hofstede, in
opdracht van de Raad van Bestuur een cultuuronderzoek had uitgevoerd bij Enka,
Organon en Sikkens.
Dr. Luchien Karsten was als co-promotor tijdens de gehele onderzoeksperiode mijn grote
steun en toeverlaat. In de beginfase op de achtergrond, in latere fasen nadrukkelijk op de
voorgrond. Luchien heeft mij op beslissende momenten op het juiste spoor weten te
houden. Toen ik eind 1993 de “pijp aan Maarten” wilde geven, nadat het
onderzoeksvoorstel voor dit project voor de derde maal was afgekeurd, stuurde Luchien
een kerstkaart met de tekst: “Out the ashes of disaster, grow the roses of success”. Zijn
impulsen om de draad weer op te pakken, zijn inhoudelijke scherpte en de
aanmoedigingen bedoeld om mij over mijn “schrijfdrempel” heen te helpen, in combinatie
met praktisch steun, waren essentieel. De Faculteit Bedrijfskunde ben ik erkentelijk voor
het gestelde vertrouwen in de eindfase van het project.

Tot slot woorden van dank aan de personen die mij dierbaar zijn. Mijn vrienden bedank ik
natuurlijk ook voor de door hen getoonde interesse, maar nog meer voor hun vriendschap
en de wijze waarop ze mijn proefschriftperikelen wisten te relativeren. Mijn ouders wil ik
bedanken voor hun positieve invloed in mijn leven. Dat ik mij zo heb kunnen ontwikkelen is
voor een groot deel aan hen te danken. Ook de warme belangstelling uit soms
onverwachte hoek, familie, buren, Lent-genoten etc., heb ik zeer gewaardeerd.

Tot slot wil ik mijn lieve Helga bedanken voor haar liefde en steun.

Luc-Jan Wolpert

Lent, juni 2000



vii

Inhoud

Hoofdstuk 1 Introductie .............................................................................................. 1
1.1 Organisatie-innovatie en diffusie............................................................................ 1
1.2 Probleemstelling en theoretisch perspectief ............................................................ 3
1.3 De organisatievernieuwing van Akzo: korte inleiding tot de casus ............................. 5
1.4 Opbouw .............................................................................................................. 6
Hoofdstuk 2 Literatuurbespreking................................................................................ 8
2.1 Begripsafbakening ............................................................................................... 8
2.1.1 Enkele auteurs aan het woord .................................................................................... 8
2.1.2 Conclusie.................................................................................................................. 12
2.1.3 Begripsafbakening en definities................................................................................ 13
2.2 Innovatie en diffusie van organisatievormen ......................................................... 14
2.2.1 De Angelsaksische ‘state of the administrative art’................................................... 14
2.2.2 Het business-unit-concept in de Nederlandse management literatuur ..................... 18
2.2.3 Conclusie.................................................................................................................. 24
2.3 Verschillende theoretische benaderingen rond organisatievernieuwing.................... 26
2.3.1 De Klassieke benadering.......................................................................................... 27
2.3.2 De processuele benadering...................................................................................... 29
2.3.3 De cognitieve benadering ......................................................................................... 31
2.3.4 De corporate epistemologische benadering ............................................................. 33
2.3.5 Over dialoog, communicatief handelen en taalhandelingen ..................................... 35
2.4 Conclusie .......................................................................................................... 38
Hoofdstuk 3  Over het onderzoek .............................................................................. 42
3.1 Probleemstelling ................................................................................................ 42
3.2 Conceptueel  model ........................................................................................... 43
3.3 Deelvragen in het onderzoek............................................................................... 49
3.4 Onderzoeksopzet ............................................................................................... 50
3.5 Verantwoording databronnen en data-analyse methode......................................... 53
3.5.1 Toegang ................................................................................................................... 53
3.5.2 Verantwoording onderzoeksproces .......................................................................... 53
3.5.3 Data analyse methode.............................................................................................. 53
3.5.4 Gehanteerde databronnen........................................................................................ 54
Hoofdstuk 4 De historische context Akzo (1969 - 1981)............................................... 58
4.1 Ontstaansgeschiedenis Akzo (< 1969) ................................................................. 58
4.2 De nieuwe onderneming (1969 - 1971)................................................................. 60
4.3 Eerste vezelcrisis (1972 - 1974)........................................................................... 63
4.4 Tweede vezelcrisis en dreiging uiteenvallen (1975 - 1977) ..................................... 65
4.5 Balanceren (1978-1981) ..................................................................................... 71
4.6 Samenvatting & conclusie ................................................................................... 75
Hoofdstuk 5 Eén onderneming en corporate identiteit (1982-1987) ............................... 77
5.1 Een nieuwe leider en topstructuur (1981 - 1982) ................................................... 77
5.2 Omslag en een fase van groei (1983-1985) .......................................................... 81
5.3 Missiediscussie en de naamgeving kwestie (december 1985 – eerste helft 1986)..... 87
5.4 Impasse en nieuwe openingen (tweede helft 1986) ............................................... 92
5.5 Doorbraak: introductie van de nieuwe corporate identiteit (1987) ............................ 97
5.6 Samenvatting & conclusie ................................................................................. 100



viii

Hoofdstuk 6  “Decentralisatie & synergie”: poging tot dialoog (1988 - 1989)................. 103
6.1 “Business units” voor 1988-1990 ....................................................................... 103
6.2 Ingreep in een essentiële managementmethode (januari 1988) ............................ 105
6.3 Monoloog en dialoog over “decentralisatie & synergie” (1988 – 1989) ................... 107
6.4 Het begrip “decentralisatie” in een nieuwe betekenis (april 1989) .......................... 109
6.5 De contouren van de vernieuwing: de Anholt-bijeenkomst (juni 1989) ................... 113
6.6 “Doordecentralisatie” (oktober 1989) .................................................................. 116
6.7 Besluit introductie Business Units en uitbreiding Groepsraad (eind 1989) .............. 118
6.8 Samenvatting & conclusie ................................................................................. 121
Hoofdstuk 7 Totstandkoming van het nieuwe organisatieconcept (1990) ..................... 124
7.1 Aankondiging Business Units en uitbreiding Groepsraad (januari 1990)................. 125
7.2 Het Onderzoek Inrichting Stafstructuur (januari - september 1990)........................ 126
7.2.1 Doel, aanpak en resultaat....................................................................................... 127
7.2.2 Oriënterende gesprekken met de divisiepresidenten.............................................. 128
7.2.3  Gemeenschappelijke betekenisgeving als uitgangspunt ....................................... 130
7.2.4 Dialoog over de “toekomstige organisatie” ............................................................. 131
7.2.5 Dialoog over de rol van de holding ......................................................................... 136
7.2.6 Moeizame tussenrapportages ................................................................................ 138
7.2.7 Totstandkoming van de normorganisatie................................................................ 140
7.3 “Het organisatieconcept” (oktober 1990 - februari 1991)....................................... 141
7.3.1 De kwestie van de winstverantwoordelijkheid......................................................... 141
7.3.2 Taskforces met divisiepresidenten en stafdirecteuren............................................ 143
7.3.3 Betekenisgeving aan de normorganisatie............................................................... 144
7.4 Nieuwe planningstechniek versterkt rol Akzo-holding (medio 1990)....................... 146
7.5 Samenvatting & conclusie ................................................................................. 148
Hoofdstuk 8 Reorganisatie topstructuur (1991 – 1992) .............................................. 151
8.1 Een volgende doorbraak  (januari – april 1991) ................................................... 151
8.2 Uitwerking BU-conceptkent sterke pluriformiteit (april – december 1991) ............... 154
8.3 Contouren de reorganisatie topstructuur (juni – december 1991) .......................... 159
8.4 Reorganisatie van de topstructuur (januari 1992) ................................................ 163
8.5 Samenvatting & conclusie ................................................................................. 168
Hoofdstuk 9 De nieuwe organisatie: duidelijkheid en dialoog (1993-1994) ................... 170
9.1 Het openlijk adresseren van spanningsvelden..................................................... 170
9.2 Nieuwe missiediscussie en de behoefte aan continue betekenisgeving ................. 171
9.3 Een nieuwe fase: nieuwe fusie, leiding, visies en kwesties (1994) ......................... 173
9.4 Conclusie ........................................................................................................ 173
Hoofdstuk 10 Uitkomsten en Conclusies .................................................................. 174
10.1 Inleiding: belang van dit onderzoek en de gevolgde benadering.......................... 174
10.2 De uitkomsten van het onderzoek per deelvraag ............................................... 176
10.2.1 Innovatie – translatie – emulatie: classificatie van Akzo’s organisatievernieuwing177
10.2.2 Management van een proces van organisatievernieuwing ................................... 179
10.2.3 Discussie, debat en dialoog.................................................................................. 183
10.2.4 De distincties die centraal stonden ....................................................................... 185
10.3 Afrondende conclusie ..................................................................................... 189
Reflectie op de onderzoeksaanpak.......................................................................... 192
Literatuur .............................................................................................................. 197
Eindnoten ............................................................................................................. 209


