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“As the study of innovation goes, the economic importance of organisational innovations is,
by comparison with technical innovation, a relatively neglected subject”

Williamson (1975, p. 192)

Hoofdstuk 1 Introductie

Deze studie bestaat uit een analyse van de constructieprocessen, die ten grondslag
gelegen hebben aan de, op het business-unit-concept gebaseerde, organisatievernieuwing
van het chemieconcern Akzo in de periode 1987-1993. Hierbij is een historisch perspectief
(1969 – 1994) gehanteerd.

Opbouw hoofdstuk:
Eerst volgt een verduidelijking en afbakening van de kaders van deze studie (paragraaf
1.1). Dan volgt een korte uiteenzetting van de probleemstelling (paragraaf 1.2), alsmede
een korte inleiding tot de Akzo casus (paragraaf 1.3). Tot slot volgt een schets van de
opbouw van deze dissertatie (paragraaf 1.4).

1.1 Organisatie-innovatie en diffusie

Organisatie en organisatievormen vormen samen een van de hoofdthema’s in de
bedrijfskunde. Organisatorische innovaties zijn evenwel onderbelicht gebleven in de
bedrijfskundige literatuur. Deels is dit een gevolg van het ontbreken van eenduidige
definities en criteria, zoals in hoofdstuk 2 zal worden aangetoond. Aan de andere kant, en
hier onderschrijf ik De Man’s (1996) mening (die zelfs voor fundamenteel onderzoek pleit),
is dit een gevolg van het feit dat er nauwelijks diepgaand empirisch onderzoek gedaan is
naar de constructieprocessen waarin organisatorische innovaties door managers tot stand
worden gebracht.

Met dit onderzoek hoop ik juist op dit punt een bijdrage te leveren.

Diepgaand onderzoek naar “organisatie-innovatie” is dus schaars, getuige ook
bovenstaand citaat van Williamson. Dit is opmerkelijk, temeer daar de bedrijfskundige
kennisgemeenschap (managers, adviseurs, wetenschappers), sinds de publicatie van
Chandler’s Strategy & structure (1962), op de hoogte is van het bestaan en het belang van
organisatorische innovaties. Diens klassieker bevat immers een gedetailleerde analyse
van de constructieprocessen, die ten grondslag gelegen hebben aan de organisatorische
innovatie van de multidivisionele organisatievorm, vanaf 1920 in de VS.

Volgens Chandler (1962) bestaan organisatorische innovaties uit de ontwikkeling en
toepassing van nieuwe organisatievormen, managementmethoden en
organisatieprincipes. In zijn analyse toont Chandler aan dat de kern van de
organisatorische innovatie van de multidivisionele organisatie bestond uit nieuwe:

Organisatievorm: multidivisionele organisatievorm
(structuur)
Managementmethoden: strategische planning, investeringsbeoordeling, management
(werking) beoordeling
Organisatieprincipes: onderscheid tussen strategische en operationele
(grondslag) verantwoordelijkheid
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Verder toont Chandler aan dat, indien toepassing van de innovatie in de context van een of
meerdere pionierondernemingen succesvol blijkt, deze wordt overgenomen door andere
ondernemingen. Er is dan sprake van navolging of diffusie, als gevolg waarvan de
innovatie op grote(re) schaal verspreid wordt.

Organisatievernieuwing:
In deze studie wordt, in plaats van diffusie, het begrip “organisatievernieuwing”
gehanteerd. En wel om de volgende reden. Chandler (1962) is met name geïnteresseerd
in de structurele kenmerken van de organisatorische innovatie zelf. De analyse van de
constructieprocessen die hieraan ten grondslag gelegen hebben is secundair. Ook heeft
Chandler minder aandacht voor het diffusieproces, of te wel de wijze waarop de
oorspronkelijke organisatorische innovatie door managers van andere ondernemingen
vorm en inhoud gegeven wordt. Hij besteedt hieraan weinig aandacht en wekt daarmee de
indruk dat het overnemen van of navolging geven aan de oorspronkelijke organisatorische
innovatie een eenvoudige zaak is.

In deze studie wordt evenwel aandacht gevraagd voor de constructieprocessen die zich
binnen ondernemingen afspelen bij het vormgeven van de oorspronkelijke
organisatorische innovatie in de eigen specifieke bedrijfssituatie. Uitgangspunt hierbij is dat
er van eenvoudigweg “overnemen” of “imiteren” geen sprake kan zijn, maar dat een
vertaalslag noodzakelijk is.

Ter verduidelijking is in onderstaand schema het onderscheid tussen organisatie-innovatie
en organisatievernieuwing in een aantal trefwoorden uitgedrukt:

organisatie-innovatie organisatievernieuwing
ontdekken vertalen
pionieronderneming (na)volgers
buiten bestaande kennisarsenaal binnen bestaande kennisarsenaal
majeure consequenties voor de majeure consequenties voor de
    ‘state of administrative art’     individuele onderneming

In het volgende hoofdstuk (paragraaf 2.1) zal dit onderscheid verder worden toegelicht en
uitgewerkt.

Business unit concept:
Dit onderzoek handelt over organisatievernieuwing, waarbij het concept van “Business
Units” centraal staat. Dit van origine Amerikaanse organisatieconcept kreeg in Nederland
vanaf midden jaren tachtig op grote schaal navolging. Met name de publicatie van
Wissema, Unitmanagement (1987), heeft bijgedragen aan de verspreiding van dit
organisatieconcept in ons land. Wissema (1987, p. 7) definieert unitmanagement als een
managementstijl en een organisatievorm gericht op het decentraliseren van
ondernemerschap binnen een organisatie, door de integrale business verantwoordelijkheid
voor bepaalde product/marktcombinaties toe te kennen aan zogenaamde “Business Units”.
In zijn visie kan de grote populariteit van dit business-unit-concept in de jaren tachtig en
negentig, worden verklaard uit de behoefte aan meer ondernemerschap en flexibiliteit in
grote ondernemingen met gebureaucratiseerde structuren.

In het volgende hoofdstuk (paragraaf 2.2) zal dieper worden ingegaan op de innovatie en
diffusie van verschillende organisatievormen in de afgelopen decennia.



3

1.2 Probleemstelling en theoretisch perspectief

Doelstelling en vertrekpunt van deze studie:
Doel van deze studie is het, vanuit een historisch perspectief (1969 – 1994), inzicht geven
in de constructieprocessen die ten grondslag hebben gelegen aan de
organisatievernieuwing van Akzo in de periode 1987 - 1993, en de wijze waarop het
topmanagement van Akzo het concept van Business Units in de eigen bedrijfspraktijk heeft
vorm gegeven.

Het vertrekpunt van deze studie is gebaseerd op het uitgangspunt, dat het voor de
bedrijfskundige theorieontwikkeling van belang is om meer inzicht te krijgen in de wijze
waarop managers vernieuwende organisatieconcepten naar de eigen bedrijfspraktijk
vertalen. In dit onderzoek gaat het  dus om de constructieprocessen (en dus niet om de
specifieke structurele kenmerken van de resulterende organisatievorm)!

Deze keuze kan op basis van de volgende aanknopingspunten worden beargumenteerd.

Allereerst moet worden geconstateerd dat er geen sprake is van een eenduidige
organisatievorm. De door Chandler (1962) beschreven structurele kenmerken van de
organisatorische innovatie van de multidivisionele organisatie dienen echter te worden
beschouwd als een “ideaaltype”. Chandler (p. 303) maakt namelijk expliciet duidelijk, dat
het multidivisie concept in de praktijk verschillende uitwerkingen kreeg: “While the needs
and pressures for structural innovation were much the same in all four companies, the
actual working out of the change proved quite different in each case”1. Eenzelfde conclusie
kan overigens ook ten aanzien van het business-unit-concept worden getrokken. Wissema
(1987) onderscheidt immers zeven gradaties van unitmanagement, waarbij hij wijst op de
grote verschillen in de uitwerking, die managers van de door hem onderzochte cases aan
het business-unit-concept hebben gegeven. Kennelijk is er geen sprake van
eenduidigheid, waar het gaat om de duidelijkheid en uitwerking van de nieuwe
organisatievorm of –concept, maar is het van belang vast te stellen hoe managers deze,
tegen de achtergrond van de eigen managementproblematiek, zelf betekenis geven (de
constructie).

Ten tweede is het van belang om aandacht te vragen voor de interactie tussen managers.
Deze speelt namelijk een essentiële rol bij de totstandkoming en diffusie van
organisatorische innovaties. In Chandler’s (1962) analyse van de constructieprocessen,
die ten grondslag gelegen hebben aan de organisatorische innovatie van de
multidivisionele organisatie, komt het belang van dit aspect duidelijk  naar voren. Tegelijk
moet worden geconstateerd dat Chandler zeer sterk de nadruk legt op de rol en inbreng
van de topleider. Een andere auteur, Pettigrew (1985), heeft in tegenstelling tot Chandler
wel oog voor de constructieprocessen en de rol van interactie tussen managers hierin.
Pettigrew heeft onderzoek gedaan naar de organisatievernieuwing van het Britse
chemieconcern ICI, op basis waarvan hij onderscheid maakt tussen twee vormen van

                                                     
1 Uit Chandler’s analyse blijken duidelijk de grote onderlinge verschillen met betrekking tot de wijze
waarop bijvoorbeeld DuPont en GM vorm en inhoud hebben gegeven aan het concept van de
multidivisie organisatie.  Chandler verklaart deze verschillen door te wijzen op de grote verschillen in
uitgangspositie tussen DuPont en GM. Binnen DuPont moesten autonome divisies worden gevormd,
terwijl bij GM juist een centraal hoofdkantoor moest worden ingericht. In termen van
managementmethoden betekende dit dat binnen DuPont met name aandacht werd besteed aan het
ontwikkelen van nieuwe  planning- en financiële controlesystemen om de performance van de divisies
te kunnen monitoren (Chandler, 1962, p. 106), terwijl binnen GM met name aandacht werd besteed
aan (1) het definiëren van divisiegrenzen, (2) de ontwikkeling van statistische en financiële controles,
(3) definiëren van de rol van de staf en (4) van het executive committee. (Chandler, 1962, p. 142-158).
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besluitvorming. De “front-end-of-decisionmaking” heeft betrekking op zichtbare besluiten
die tot uiting komen in concrete uitkomsten, zoals een nieuwe structuur of de invoering van
een nieuwe managementmethode. Pettigrew benadrukt echter met name het belang van
de “back-end-of-decisionmaking”, dat hij definieert als het proces waarin nieuwe ideeën
over wenselijk geachte organisatiewijzigingen ingang vinden en legitimiteit (ver)krijgen in
de organisatie, of worden onderdrukt en nooit een vorm krijgen waarin ze openlijk
besproken en in actie omgezet kunnen worden. Interactie tussen managers staat centraal
bij de bespreking van ideeën over wenselijk geachte organisatiewijzigingen. Het is nu juist
de “back-end-of-decisionmaking” die Chandler wel laat zien, maar die hij onvoldoende
problematiseert. Tegelijk moet worden geconstateerd dat Pettigrew dit aspect wel
problematiseert, maar dit niet verder theoretisch verdiept. Ook heeft hij geen aandacht
voor de rol van taalgebruik en de betekenisgeving van sleutelbegrippen bij processen van
organisatievernieuwing.

Juist in dit aspect ligt een derde aanknopingspunt. Taalgebruik, begripsvorming en de
betekenisgeving van sleutelbegrippen spelen namelijk een essentiële rol bij de
totstandkoming van vernieuwende organisatieconcepten.  Chandler (1962) levert zelf ook
bouwstenen aan voor deze stelling, door er op te wijzen dat de essentie en het succes van
de multidivisionele organisatievorm terug te voeren zijn op het onderscheid tussen
“strategische verantwoordelijkheid” en “operationele verantwoordelijkheid”. Chandler
(1962, pag. 309) schrijft:
“The basic reason for its success was simply that it clearly removed the executives responsible for the
destiny of the entire enterprise from the more routine operational activities and so gave them the time,
information, and even psychological commitment for long-term planning and appraisal. Conversely, it
placed the responsibility and the necessary authority for the operational administration in the hands of
the general managers of the multifunctional divisions”.

In zijn analyse van de totstandkoming van de organisatorische innovatie van de
multidivisionele organisatievorm, laat Chandler zien, overigens zonder dit te
problematiseren, hoe dit onderscheid (organisatieprincipe) in het denken van managers
ontstond, door interactie tussen managers geleidelijk ingang en bredere acceptatie vond,
en in de loop der tijd concreet gestalte gegeven werd door de vorming van divisies
(structuur) en de ontwikkeling van nieuwe  management instrumenten
(managementmethoden).

Het gekozen theoretisch perspectief:
In deze studie is aansluiting gezocht bij een nog relatief jonge stroming in de
bedrijfskundige literatuur: de corporate epistemologische benadering. Deze vindt zijn
oorsprong bij Von Krogh c.s. (1994, 1996, 1998). In deze benadering spelen interactie
tussen managers en taal(gebruik) een belangrijke rol. Taal wordt in deze benadering
namelijk niet opgevat als een accurate weerspiegeling van de objectief bestaande
“werkelijkheid”. Bepaalde concepten die gehanteerd worden, zoals “Business Units”,
krijgen pas daadwerkelijk betekenis tegen de achtergrond van een bepaalde
(handelings)context. In deze zienswijze is de wijze waarop bepaalde concepten of
begrippen, in de interactie tussen managers, geïnterpreteerd worden en (al dan niet)
betekenis krijgen van belang. De corporate epistemologische benadering van Von Krogh et
al. (1994, 1996, 1998) biedt een intrigerend aanknopingspunt, omdat hiermee
mogelijkerwijs de eerder gesignaleerde verschillen in uitwerking bij de ontwikkeling en
toepassing van vernieuwende organisatieconcepten kunnen  worden verklaard.
Vernieuwende  organisatieconcepten kunnen niet zomaar worden overgenomen en
toegepast, maar dienen naar de eigen bedrijfssituatie te worden “vertaald”. Interactie
tussen managers betekent dat zij met elkaar in gesprek raken. Zij wisselen (denk)beelden,
opvattingen, inzichten, ervaringen en ideeën uit over mogelijkheden ten aanzien van
ingrijpende wijzigingen in de organisatievorm (structuur), managementmethoden (werking)
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en organisatieprincipes (grondslag) van hun organisatie. Deze gesprekken zijn gericht op
begripsvorming en bedoeld om overeenstemming te bereiken over de definiëring van
sleutelbegrippen, alsmede om een gemeenschappelijke basis voor actie en realisatie te
bewerkstelligen.

In deze studie worden drie vormen van interactie onderscheiden, ofwel vormen waarin
managers met elkaar een gesprek kunnen  aangaan: discussie, debat en dialoog. Dit
onderscheid zal verder worden uitgewerkt in hoofdstuk 2 en 3. De corporate
epistemologische benadering, die ten grondslag ligt aan deze studie, wordt uitgebreid
besproken in hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.4.

1.3 De organisatievernieuwing van Akzo: korte inleiding tot de casus

Zoals hierboven werd aangegeven, is het doel van deze studie inzicht te geven in de
constructieprocessen, die ten grondslag gelegen hebben aan de organisatievernieuwing
van het chemieconcern Akzo in de periode 1987-1993, en de wijze waarop het
topmanagement het concept van Business Units naar de eigen bedrijfspraktijk vertaalde.
Hieronder volgt een korte inleiding tot deze casus, om de lezer vooraf een beeld te
schetsen over wat de organisatievernieuwing van Akzo inhield2.

In de periode 1987 - 1993 heeft het topmanagement van Akzo een drietal ingrijpende
maatregelen genomen, die breuklijnen markeren ten opzichte van het verleden en grote
impact hadden binnen dit concern. Het topmanagement van Akzo sprak bij de
aankondiging van de derde stap (de reorganisatie van de topstructuur), in januari 1992,
over “organisatievernieuwing” en “de drie organisatiefasen”.
Dit werd destijds als volgt tot uitdrukking gebracht:

Figuur 1.1: De drie organisatiefasen van Akzo (bron: Akzo boekje Topstructuur, januari 1992).

                                                     
2 In het navolgende zal steeds over Akzo gesproken worden, daar het onderzoek de tijdsperiode tot en
met 1993 besloeg. Akzo Nobel ontstond enkele maanden later, namelijk begin 1994, door de fusie
met Nobel.
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De eerste fase had betrekking op de invoering van een nieuwe corporate identiteit eind
1987. In het licht van de historische achtergrond van Akzo, dat in 1969 ontstaan is uit een
fusie tussen KZO en AKU-Glanzstoff, vormde de nieuwe corporate identiteit een
doorbraak. Tot die bewuste bekendmaking van de nieuwe corporate identiteit eind 1987,
werd Akzo zowel intern als extern getypeerd als een “federatie van divisies”. De nieuwe
Akzo identiteit ging ten koste van de zelfstandige identiteit van drie divisies, die van
oudsher beschikten over een eigen, sterke identiteit (Vezels\Enka, Pharma\Organon en
Coatings\Sikkens). De nieuwe identiteit (het ‘Akzo-mannetje’; zie links onderin figuur 1.1)
stond model voor en had tot doel Akzo te verenigen tot “één onderneming”.
De tweede fase bestond uit de introductie van “Business Units” binnen de divisies; deze
stap werd januari 1990 aangekondigd. De operatie had tot doel de primaire
winstverantwoordelijkheid van het divisieniveau naar dat van de Business Units te
verschuiven.
De derde fase, die januari 1992 aangekondigd werd, bestond uit de integratie van het
corporate (Raad van Bestuur en centrale staf) en divisieniveau (divisiedirectie en -staf) in
één nieuw managementniveau: de corporate management holding. Tegelijkertijd werden
forse besparingen gerealiseerd. In mei 1993 ging deze nieuwe organisatievorm formeel
van start. De Business Units bevonden zich nu in de gewenste twee-lagen-structuur in een
directe lijn met de Raad van Bestuur.

1.4 Opbouw

Dit eerste hoofdstuk bevatte een introductie.
Hoofdstuk twee, de literatuurbespreking, bevat de begripsafbakening alsmede een
bespreking van het business-unit-concept in relatie tot de ontwikkeling van de
bedrijfskundige “state of the administrative art”. Verder wordt aan de hand van een
ordeningsmodel uitgebreid ingegaan op een aantal verschillende theoretische
benaderingen van waaruit processen van organisatievernieuwing geanalyseerd kunnen
worden.
Hoofdstuk drie bevat het conceptuele model dat ten grondslag lag aan het onderzoek, en
uiteraard een verantwoording met betrekking tot het onderzoeksontwerp.
De Akzo-casus is opgebouwd uit zes hoofdstukken die elk een bepaalde tijdsperiode
beslaan. Hoofdstuk vier (1969-1981) bevat een analyse van de historische context. Ofwel
de historisch gegroeide situatie en managementproblematiek, die de nieuwe Akzo
voorzitter mei 1982 aantrof.
Hoofdstuk vijf (1982 - 1987) beschrijft hoe Akzo naar een meer geïntegreerd geheel
toegroeide, met als sluitstuk de invoering van een nieuwe corporate identiteit. Beide
hoofdstukken vormen de opmaat voor een meer gedetailleerde analyse van de processen
die ten grondslag gelegen hebben aan de organisatievernieuwing.
In hoofdstuk zes (1988 - 1989) staan de pogingen van het topmanagement centraal om
een dialoog aan te gaan binnen de Groepsraad over “decentralisatie & synergie”. Het
hoofdstuk maakt duidelijk hoe na een periode van een jaar, waarin een vruchteloos debat
was gevoerd, een impasse kon worden voorkomen, door nieuwe betekenissen te geven
aan het sleutelbegrip “decentralisatie” en door andere, nieuwe sleutelbegrippen te
introduceren.
Hoofdstuk zeven (1990 - 1991) bevat, sterk uitvergroot, een gedetailleerde analyse van de
wijze waarop het concept van Business Units op corporate niveau naar de eigen Akzo
praktijk vertaald werd. Via een omvangrijk onderzoek werd, ondersteund door externe
adviseurs,  de “normorganisatie” ontwikkeld. Dit concept bestond in wezen uit een expliciet
begrippenkader waarin de Akzo specifieke betekenis van het business-unit-concept was
gedefinieerd. Weer enkele maanden later, na verdere uitwerking, ontstond een boekje met
“het organisatieconcept” van Akzo, waarin de rollen van de verschillende spelers in het
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nieuwe organisatieconcept van Akzo gedefinieerd waren (dit boekje is op grote schaal
binnen het concern verspreid).
Hoofdstuk acht (1991-1992) geeft weer hoe de reorganisatie van de topstructuur in relatief
korte tijd zijn beslag kreeg. Ook wordt ingegaan op de wijze waarop het business-unit-
concept betekenis kreeg en verder uitgewerkt werd. Ook is er aandacht voor de
onduidelijkheden die bij de interpretatie van dit concept naar voren kwamen. De kern van
dit hoofdstuk bestaat uit de conclusie dat de reorganisatie van de topstructuur, die forse
besparingen opleverde, gebaseerd is op het consequent hanteren van het onderscheid
tussen “staf”- en “serviceactiviteiten”. Deze conclusie bevestigt de veronderstelling dat taal,
of beter gezegd het toekennen van specifieke betekenissen aan een aantal
sleutelbegrippen, grote invloed heeft in processen van organisatievernieuwing.
Hoofdstuk negen (1993 - 1994) is beknopt en bedoeld om te onderstrepen dat een
voortdurende dialoog tussen managers noodzakelijk blijft.
Hoofdstuk 10, tot slot, bevat de conclusies van het onderzoek.




