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“The quantity and quality of dialogue and reflection are hypothesized to be important
determinants

of the type and effectiveness of knowledge management”

Hedlund (1994, p. 77)

Hoofdstuk 3  Over het onderzoek

Dit hoofdstuk bevat de probleemstelling (paragraaf 3.1), het conceptuele model (paragraaf
3.2), de deelvragen in het onderzoek (paragraaf 3.3), de onderzoeksopzet (paragraaf 3.4),
en een verantwoording ten aanzien van de gehanteerde databronnen en data-analyse
methode (paragraaf 3.5).

3.1 Probleemstelling

Deze paragraaf bevat een resumé van de probleemstelling van dit onderzoek (zie ook
hoofdstuk 1). In navolging van Van der Zwaan (1992) is bij het formuleren van de
probleemstelling een onderscheid gemaakt tussen de doelstelling en de vraagstelling van
het onderzoek. Deze paragraaf bevat de doelstelling. De vraagstelling en deelvragen
worden besproken in paragraaf 3.3, nadat in paragraaf 3.2 het conceptuele model is
gepresenteerd.

Resumé probleemstelling en doelstelling:
In hoofdstuk 1 (de introductie) is reeds aangegeven dat dit onderzoek een analyse bevat
van het proces van organisatievernieuwing, dat zich in de periode 1987 – 1993 bij het
chemieconcern Akzo heeft voltrokken onder de vlag van het business-unit-concept. In
hoofdstuk 2, de literatuurbespreking, is de uitwerking die in de Nederlandse
managementliteratuur is gegeven besproken en geplaatst ten opzichte van de
Angelsaksische managementliteratuur. De conclusie was dat de uitwerking van
ogenschijnlijk eenduidige (organisatie) concepten in de praktijk, zoals de multidivisionele
organisatie en Business Units, grote verschillen te zien geven. Kennelijk vertalen
managers dit soort concepten naar hun eigen bedrijfsspecifieke praktijk op zodanige wijze
dat ze een oplossing bieden voor de eigen managementproblematiek. Deze vertaalslag
kan worden beschouwd als een translatieproces, dat wil zeggen een door managers
vormgegeven proces van interpretatie, interactie, betekenisgeving en toepassing. Dit
aspect van vertaling ofwel translatie krijgt in de literatuur onvoldoende aandacht. In
hoofdstuk 2 is beschreven vanuit welke theoretische benaderingen
“organisatievernieuwing” als empirisch fenomeen kan worden bestudeerd, waarbij is
aangegeven dat elke benadering bepaalde facetten accentueert. Een wezenlijk
onderscheid tussen deze theoretische benaderingen is het accent dat gelegd wordt op de
uitkomsten dan wel de processen. De conclusie was dat nieuwe inzichten mogelijk zijn
indien meer aandacht wordt besteed aan de processen. De aandacht hiervoor in de
literatuur, en zeker in de managementliteratuur, is onvoldoende. Er is in relatie tot de
zichtbare uitkomsten die gecreëerd worden (de front-end-of-decisionmaking) en die veel
aandacht krijgen in de klassieke benadering, meer aandacht nodig voor wat Pettigrew
(1985), vanuit een processuele benadering, de back-end-of-decisionmaking noemt. Met
andere woorden, meer aandacht voor de wijze waarop nieuwe ideeën omtrent (wenselijk
geachte) organisatorische  vernieuwingen ingang vinden en legitimiteit verkrijgen in de
organisatie, of worden onderdrukt en nooit een vorm vinden waarin ze openlijk kunnen
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worden besproken, geaccepteerd en in actie omgezet. In de cognitieve benadering wordt
Chandlers (1962) basisvraag, waarom de ene manager wel een vernieuwer is en de
andere niet, beantwoord op basis van cognities. Managers nemen ontwikkelingen in de
omgeving en organisatie waar door middel van mentale modellen die een uitdrukking zijn
van hun persoonlijke inzichten. Via interactie met andere managers en door middel van
verschillende vormen van kennisontwikkeling ontstaat collectieve kennis. Dialoog wordt in
deze benadering gezien als de  meest geschikte vorm van interactie tussen managers, met
name om impliciete kennis gemeenschappelijk te maken. Dit aspect wordt, net als de rol
van taal hierbij, echter niet verder uitgewerkt. Tegelijk is vastgesteld dat er, in aanvulling op
de besproken klassieke, processuele en cognitieve benadering, een nieuwe theoretische
benadering aan populariteit wint, waarin de rol van interactie en dialoog tussen managers
(“languaging”) wel centraal staat: de corporate epistemologische benadering.

Ik wil een verbinding leggen tussen de processuele en corporate epistemologische
benadering en aan de hand van de casus en de gekozen theoretische benadering
illustreren hoe managers organisatorische vernieuwingen tot stand brengen. Met name
verbind ik de concepten “back-end-of-decisionmaking” (processuele benadering) en
“languaging” (corporate epistemologische benadering), met nadruk op het laatste. De
corporate epistemologische benadering kent echter een nog beperkte empirische basis. Ik
ben geïnteresseerd in de vraag hoe in de feitelijke bedrijfspraktijk managementconcepten
door managers vorm en inhoud krijgen. Het business-unit-concept, dat midden jaren
tachtig bekendheid kreeg staat hierbij model als een vernieuwend management- en
organisatieconcept52. De Akzo casus beschouw ik als exemplarisch voor (1) de
organisatorische ontwikkeling van veel concerns in Nederland in de periode midden jaren
tachtig – midden jaren negentig, en (2) voor de diffusie van het van origine Amerikaans
business unit concept binnen de Nederlandse context.

Op basis van bovenstaande overwegingen luidt de doelstelling van dit onderzoek als volgt:

Inzicht geven in de constructieprocessen die ten grondslag lagen aan de
organisatievernieuwing van Akzo in de periode 1987 - 1993 en de wijze waarop
het topmanagement van Akzo het business-unit-concept naar de eigen
bedrijfspraktijk vertaalde.

Om deze doelstelling te kunnen realiseren is gekozen voor de onderstaand beschreven
theoretische constructie in de vorm van het conceptuele model.

3.2 Conceptueel  model

Het conceptuele model is gebaseerd op een synthese van twee in het vorige hoofdstuk
besproken theoretische benaderingen: de processuele en de corporate epistemologische
benadering met respectievelijk Pettigrew (1985) en Von Krogh et al. (1994) als
belangrijkste representanten. Onderstaand conceptueel onderzoeksmodel combineert
beide benaderingen door de kern van beide benaderingen, respectievelijk “back-end-of-
decisionmaking” en “languaging”, met elkaar te verbinden en te betrekken op processen
van organisatievernieuwing. In het conceptuele model ligt het accent op de
epistemologische benadering waarin languaging centraal staat.

                                                     
52 Zoals we op grond van Wissema (1987) weten, heeft dit concept in de door hem beschreven cases
geen eenduidige uitwerking gekregen. Hij onderscheidt niet voor niets zeven vormen van
unitmanagement, waarbij hij overigens in het geheel voorbij gaat aan de procesdimensie en de wijze
waarop dit ogenschijnlijk eenduidig concept in de door hem beschreven cases gestalte kreeg.
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Grafische weergave van en korte toelichting op het conceptuele onderzoeksmodel:
Figuur 3.1 bevat een grafische weergave van het conceptuele model dat in deze studie
centraal staat.  Het model volgt de drieledige indeling van Pettigrew (1985) naar context,
proces en ‘content’ (de uitkomsten). Ook zijn de back- en front-end-of-decisionmaking
aangegeven, waarbij het accent in dit onderzoek op het eerste ligt.

De kern van het model, dat vertrekt vanuit een actor perspectief en het karakter heeft van
een procesmodel, wordt gevormd door interactie tussen managers. Interactie vindt niet in
een vacuüm plaats maar is ingebed in context en maakt deel uit van een groter geheel van
acties en gebeurtenissen. Zoals al eerder werd aangegeven is de definitie van het begrip
“proces” ontleend aan Pettigrew (1985,1997 p. 338): “process is a sequence of individual
and collective events, actions and activities unfolding over time in context”. Processuele
analyse is in zijn optiek: “.. to account for and explain the what, why and how of the links
between context, processes and outcomes”. De historische context en padafhankelijkheid
vormen de uitgangssituatie waarmee managers te maken hebben in hun pogingen
organisatorische vernieuwingen te entameren. Een aanzienlijk deel van de op enig
tijdsmoment bestaande managementproblemen is historisch gegroeid. De actuele context
noodzaakt managers voortdurend de bestaande set van managementproblemen te
(her)definiëren, prioriteiten te stellen of deze te herijken (de managementagenda in de
terminologie van Karsten & Van Veen, 1998).  Met behulp van vernieuwende
managementconcepten kunnen managers een brug slaan tussen de historie en toekomst
van de onderneming (continuïteit en vernieuwing). De toepassing van deze vernieuwende
managementconcepten vereist een vertaalslag naar de eigen bedrijfspraktijk door middel
van interactie tussen managers. In deze vertaalslag worden bepaalde distincties ontdekt,
besproken en in stand gehouden of verworpen. Deze vertaalslag wordt in dit onderzoek
ook wel aangeduid met het (van Von Krogh, 1994, overgenomen) begrip “languaging”.

Figuur 3.1:  conceptueel model

Languaging is in dit onderzoek gedefinieerd als het door middel van interactie en dialoog
tussen managers ontwikkelen van een gemeenschappelijke managementterminologie door
het ontdekken, toepassen en verwerpen van distincties, met als doel interpretaties uit te
wisselen, betekenissen te doorgronden en een gemeenschappelijke situatiedefinitie en
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handelingscontext te ontwikkelen. Distincties zijn ideeën, beelden en inzichten die door
middel van taal onder woorden worden gebracht en tot uiting komen in de vorm van
termen, begrippen of (management)concepten.  Managers trachten door middel van
distincties uitdrukking te geven aan hun persoonlijke opvattingen om in de interactie met
andere managers bepaalde aspecten te benadrukken die zij van belang achten (contrast
creëren). De vertaalslag heeft tot op zekere hoogte het karakter van een “language game”,
waarin managers overeenstemming trachten te bereiken over de betekenis van bepaalde
sleutelbegrippen en mogelijke vernieuwingen die in deze sleutelbegrippen opgesloten
liggen. Via interactie proberen managers met elkaar een gemeenschappelijke
situatiedefinitie te ontwikkelen en een gemeenschappelijke handelingscontext. Een
eenduidige managementterminologie, interpretatie en betekenisgeving van de termen of
concepten die in de onderlinge interactie centraal staan, zijn hiervoor noodzakelijk.

In het conceptuele model worden drie vormen van interactie tussen managers
onderscheiden: discussie, debat en dialoog (zie verderop voor nadere uitwerking). Ik
veronderstel dat de wijze waarop managers hun onderlinge interactie gestalte geven,
invloed heeft op de snelheid en diepgang waarin de gewenste vernieuwing gerealiseerd
wordt.  De interactie tussen managers (de ‘back-end-of-decisionmaking’) maakt
besluitvorming mogelijk, indien overeenstemming is bereikt over de gemeenschappelijke
managementterminologie, situatiedefinitie  en handelingscontext, over ingrijpende
wijzigingen in de organisatie. De realisatie van deze besluiten (front-end) leidt tot voor
eenieder binnen en buiten de organisatie zichtbare “outcomes” (uitkomsten). Alhoewel
interactie de kern van het conceptuele model vormt, gaat het managers in de praktijk om
de uitkomsten en het oplossen van de bestaande managementproblematiek.

Van organisatievernieuwing kan alleen sprake zijn indien de interactie tussen managers
daadwerkelijk leidt tot ingrijpende wijzigingen in de tot dan toe gehanteerde
organisatievorm (structuur), managementmethoden (werking) en organisatieprincipes
(grondslag) van de organisatie. Om deze ingrijpende wijzigingen in de organisatievorm
(structuur) en de managementmethoden (werking) van de organisatie te kunnen
doorvoeren, zijn managers gedwongen voor hun organisatie fundamentele nieuwe keuzen
te maken met betrekking tot de organisatieprincipes. Deze organisatieprincipes vormen de
grondslag waarop managers keuzen baseren met betrekking tot de organisatievorm
(structuur) en managementmethoden (werking) van de organisatie. Vernieuwing van de
structuur en werking van de organisatie veronderstelt derhalve, dat de tot dan toe
gehanteerde organisatieprincipes opzij worden gezet en plaats maken voor nieuwe
organisatieprincipes (b.v. Business Units als basis van concernorganisaties in plaats van
divisies)53. Ik veronderstel dat het aspect van het language game tot uiting komt in nieuwe
begrippen of concepten, of een nieuwe definitie van bestaande concepten, op basis
waarvan managers een nieuwe en gemeenschappelijke situatiedefinitie tot stand trachten
te brengen. Indien deze in de organisatie aan betekenis en kracht winnen, met andere
woorden verankerd raken, is een handelingscontext gecreëerd die het mogelijk maakt de
gewenste vernieuwingen te realiseren. De nieuwe organisatieprincipes, de nieuwe termen
of concepten, vormen derhalve de basis van de gemeenschappelijke
managementterminologie en handelingscontext. Von Krogh et al. (1994) volgend, zullen
deze nieuwe organisatieprincipes of distincties in de loop der tijd verder worden uitgewerkt
in fijnere distincties.

                                                     
53 Deze fundamenteel nieuwe distincties liggen, in Von Krogh’s et al. (1994) terminologie, aan de voet
van de kennisboom van de desbetreffende onderneming Van Someren (1991) duidt deze
organisatieprincipes aan als inversies, ofwel tegengestelde begrippenparen waarmee de ondernemer
zijn vernieuwende inzichten onder woorden brengt over nieuwe wijzen waarop de activiteiten van de
onderneming gegroepeerd kunnen worden.
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Resumerend: Door middel van interactie tussen managers (back-end-of-decisionmaking)
en de daaruit resulterende voor de organisatie fundamentele nieuwe distincties, kunnen
organisatorische vernieuwingen tot stand gebracht worden. De organisatorische
vernieuwingen zelve, de zichtbare uitkomsten (front-end-of-decisionmaking), komen tot
uiting in wijzigingen en vernieuwingen van de tot dan toe gehanteerde organisatieprincipes
(grondslag), organisatievormen (structuur) en managementmethoden (werking).

Hieronder zijn de verschillende componenten van het conceptuele model verder
uitgewerkt.

Historische context:
Al sinds Chandler (1962) weten we dat de ontstaansgeschiedenis en het ontwikkelingspad
van de onderneming (de ‘administrative history’ in Chandler’s terminologie) belangrijke
factoren zijn in de op enig tijdsmoment bestaande organisatorische werkelijkheid en
managementproblematiek. In het conceptuele model wordt verondersteld dat de
historische context en de padafhankelijkheid zowel invloed hebben op de
managementproblemen, het proces als op de betekenisvolle distincties. De bestaande
managementproblematiek vindt zijn oorsprong voor een belangrijk deel in het verleden en
is te verklaren uit besluiten en situaties die ooit genomen of ontstaan zijn. Managers zijn bij
hun pogingen organisatorische vernieuwingen te entameren gedwongen aansluiting te
zoeken bij historisch gegroeide situaties. Met andere woorden, en dit lijkt paradoxaal,
tijdens het vernieuwingsproces speelt padafhankelijkheid een rol, in de zin dat een brug
moeten worden geslagen tussen historie (continuïteit) en toekomst (vernieuwing). In het
verleden is ook de basis gelegd voor de bestaande managementterminologie. Bepaalde
termen en concepten (distincties in de terminologie van dit onderzoek) hebben in de loop
van de tijd een dusdanig sterke betekenis toegekend gekregen, dat zij de
organisatieprincipes vormen waarop de organisatievorm van de onderneming gefundeerd
is54.

Actuele context:
De actuele context heeft grote invloed op de managementproblematiek. Onder actuele
context wordt het hele scala aan ontwikkelingen en gebeurtenissen in de externe
omgeving van de onderneming bedoeld, zoals markt- en concurrentieontwikkelingen die
invloed hebben op de bedrijfsresultaten en op de continuïteit van de onderneming.
Bepaalde ontwikkelingen noodzaken managers nieuwe of andere managementproblemen
onder ogen te zien of nieuwe prioriteiten te stellen (uit à in benadering). Aan de andere
kant kunnen managers, bij pogingen organisatorische vernieuwingen te entameren, ook
bepaalde ontwikkelingen in de actuele context (over)accentueren om hun voorstellen
kracht bij te zetten en deze betekenis te geven door deze direct te betrekken op bepaalde
ontwikkelingen (in à uit benadering).

Vernieuwende managementconcepten:
Managementconcepten zijn te herkennen aan vier kenmerken (Karsten & Van Veen,
1998), te weten: een label (b.v. “unitmanagement”), een probleemanalyse (“meer
ondernemerschap aan de basis nodig”), een oplossing (“doorbreken van bureaucratische
structuren middels vorming van kleine slagvaardige Business Units”) en succesvolle
voorbeelden / cases (zie Wissema’s cases, 1987). Managers kunnen vernieuwende
managementconcepten, waarmee zij bijvoorbeeld via de managementliteratuur, via

                                                     
54 Barlett & Ghoshal (1993) spreken ook wel over de officiële doctrine, die niet meer ter discussie
staat. Verondersteld wordt dat in de Akzo casus, waar de omslag en vernieuwing van de divisie naar
de Business Unit organisatie centraal staan, bepaalde met de divisiestructuur verbonden distincties
zullen worden aangetroffen.
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adviseurs, of via andere managers kennis hebben gemaakt, gebruiken om hun ideeën en
voorstellen over de door hen noodzakelijk geachte organisatievernieuwingen in de eigen
organisatie te lanceren. Vernieuwende managementconcepten55 kunnen worden
gehanteerd als retorisch instrument om anderen te overtuigen en de eigen argumenten
kracht bij te zetten. De discrepantie tussen de bestaande organisatorische werkelijkheid en
dit met behulp van het vernieuwende managementconcepten gecreëerde wenkende
perspectief op de toekomst, stimuleert gesprekken tussen managers. Managers zijn echter
gedwongen tot een vertaalslag door de algemene en vage betekenis van deze
managementconcepten, en tot het ontwikkelen van een eigen betekenis waaruit zij en de
overige medewerkers kunnen afleiden wat er van hen verwacht wordt. De vernieuwende
managementconcepten, een bepaalde constellatie van woorden waarmee managers
trachten bepaalde oplossingen aan te reiken, dienen derhalve middels interpretatie  aan
betekenis,  kracht en acceptatie te winnen. Interactie tussen managers is hiervoor
noodzakelijk.

Proces:
De interactie tussen managers vindt niet plaats in een vacuüm maar is ingebed in context
en maakt deel uit van een groter geheel van acties en gebeurtenissen: het proces. Het
begrip proces is in dit onderzoek gedefinieerd als een continue reeks van elkaar
beïnvloedende acties en gebeurtenissen, al dan niet planmatig qua intentie, zonder
duidelijk begin of einde, die de herkomst, continuïteit en uitkomsten bepalen van pogingen
van managers organisatorische vernieuwingen te entameren. Binnen ondernemingen doen
zich allerlei gebeurtenissen voor die invloed hebben op de managementproblematiek en
op de wijze waarop en intensiteit waarmee de interactie tussen managers gestalte kan
krijgen. Managers zijn doel- en actiegericht en trachten derhalve situaties en ruimte te
creëren, zodat zij met elkaar een gesprek of gedachtenwisseling kunnen aangaan. Hiertoe
kunnen bestaande en (voor)gestructureerde momenten worden benut, zoals Raad van
Bestuursvergaderingen en “heidedagen”. Topmanagers kunnen echter ook doelbewust
bepaalde situaties creëren op momenten die zij geschikt achten, waarbij op basis van door
hen geponeerde vraagstellingen een gedachtenwisseling met collega’s wordt aangegaan.
De uitkomst van een gedachtenwisseling is echter ongewis. Tot op zekere hoogte kunnen
managers het proces sturen, bijvoorbeeld door externe adviseurs in te huren,
missiediscussies te organiseren, specifieke vraagstellingen te poneren en andere uit te
sluiten. Ook kunnen medestanders worden benoemd op belangrijke posten of opponenten
buiten spel worden gezet. In het conceptuele model is getracht door middel van de drie
vormen van interactie tot uitdrukking te brengen, dat de wijze waarop managers gestalte
geven aan hun onderlinge interactie invloed heeft op de snelheid en diepgang waarmee de
gewenste vernieuwing gerealiseerd wordt.

Drie vormen van interactie: discussie, debat  en dialoog
Interactie tussen managers vormt de kern van het conceptuele model.
Organisatievernieuwingen worden daar, in de interactie tussen managers, tot stand
gebracht. In deze studie zijn drie vormen onderscheiden waarin managers de interactie
met elkaar gestalte kunnen geven: discussie, debat en dialoog.

                                                     
55 Het begrip “vernieuwend” verwijst hier naar de bestaande bedrijfspraktijk van een specifieke
onderneming, waar bepaalde managementconcepten als vernieuwend worden gezien / ervaren,
omdat deze oplossingen in zich bergen die in de desbetreffende organisatie nog niet gerealiseerd zijn.
Met andere woorden, vernieuwend ten opzichte van de bestaande, eigen bedrijfspraktijk, dus niet ten
opzichte van de bestaande state of the administrative art want dan spreken we van innovatie of
emulatie.
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Onderstaande tabel bevat, middels een aantal kernwoorden, een begripsafbakening:

Aspecten: Discussie Debat Dialoog
Doel Probleem oplossen,

besluitvorming
Individuele opvatting
doordrukken

Verkennen gezamenlijke
denkbeelden

Vraag-
stelling

Expliciet, heldere
probleemaanduiding

Impliciet, vaak draait het
om onderliggend taboe /
sleutelvraagstuk

Expliciet, veelal op basis van
spontaan tijdens bijeenkomst
opgekomen
dieperliggende vragen

Invloeds-
verdeling

• Rol/-functie
bepaald

• Gelijkwaardig /
“collega”

• Hierarchisch bepaald
(“Herrschaftsbestimmt
“)

• Ongelijkwaardig /
“arena”

• Creativiteitsbepaald
(“Herrschaftsfrei”)

• Gelijkwaardig / “team”

Opstelling
deel-
nemers

Analytisch, doel-gericht
redeneren

Propageren eigen
standpunten

Opschorten eigen
veronderstellingen

Karakter
van de
ontmoeting

• Instrumenteel
handelen

• Overtuigen

• Strategisch handelen
• Overhalen /

compromisvorming

• Communicatief
handelen

• consensus /
(Verständigung)

Aantal
deel-
nemers

Beperkt aantal (2 – 5) Groep (3 – 7) Groep (5 –15); veelal de
dominante coalitie

Duur Kort Beperkt Lang
Gespreks-
leider

Probleemhebber Hoogste in hiërarchie Facilitator, b.v. externe
adviseur

Uitkomst Antwoord, oplossing
probleem, actie

Impasse of geforceerd
besluit

Gemeenschappelijke
handelingscontext

Tabel 3.1: verschillende vormen van interactie tussen managers

Verondersteld wordt dat de kwaliteit van de interactie en de vaardigheden van managers
om het verloop van de interactie te sturen, een belangrijke rol spelen bij de pogingen van
managers organisatorische vernieuwingen te entameren. Met name de vaardigheid een
debat te voorkomen, of andersom een dialoog te bevorderen, is in dezen van belang.

Ontwikkelen van managementterminologie en fundamenteel betekenisvolle distincties:
Hier raken we aan de kern van mijn betoog. Organisatorische vernieuwingen worden in
mijn benadering verondersteld in taal geconstrueerd te worden. Taal wordt niet beschouwd
als objectieve weergave van de werkelijkheid, maar als een ingewikkeld netwerk van
betekenissen. Met behulp van distincties maken managers onderscheid tussen “wat-is” en
“wat-niet-is” (en dus “wat–nog-tot-stand-gebracht-moet-worden”). Dit betekent dat bij
pogingen organisatorische vernieuwingen te lanceren, nieuwe termen, uitdrukkingen en
concepten, distincties derhalve, ontdekt of (van buiten) opgepikt en in de dialoog
ingebracht worden die de bestaande organisatieprincipes van de onderneming ter
discussie stellen. Nieuwe distincties (zoals Business Units) worden door managers
geïntroduceerd om de eigen argumenten kracht bij te zetten, maar ook als retorisch
instrument om anderen te overtuigen, de lancering van bepaalde voorstellen voor
organisatievernieuwing te onderbouwen of te legitimeren en deze betekenis te geven56.
Met behulp van distincties kan bewust een discrepantie worden blootgelegd tussen de
bestaande en de gewenste organisatorische situatie. Hierover kan een dialoog worden

                                                     
56 Het business-unit-concept bijvoorbeeld kan, zoals al eerder is aangegeven,  als retorisch instrument
worden benut om te benadrukken dat de bestaande starre en bureaucratische divisionele structuren
dienen te worden vervangen door flexibele eenheden (de “Business Units”) met meer
ondernemerschap (zie ook Wissema, 1987, waarin een dergelijk betoog te onderkennen valt).
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uitgelokt met als doel in een gedachtenwisseling met anderen te onderzoeken of met
behulp van deze distincties ruimte gecreëerd kan worden om organisatievernieuwingen te
initiëren. Managers introduceren frequent nieuwe ideeën, organisatie- en
managementconcepten of voorstellen voor organisatiewijzigingen. Bij Von Krogh et al.
(1994) staat centraal hoe deze distincties besproken worden en aan betekenis winnen, dan
wel (onder de bestuurstafel) verdwijnen doordat ze niet begrepen of geaccepteerd worden
of niet passen in de context of binnen de heersende managementagenda etc. In het geval
deze nieuwe distincties in de interactie en dialoog met andere managers wel herkenning
krijgen, aan betekenis winnen en boven de bestaande officiële doctrine uitgroeien en
besloten wordt de organisatie niet langer op de oude maar op de nieuwe
organisatieprincipes te baseren (back-end), is een basis gelegd voor acties en besluiten
die feitelijke en zichtbare organisatievernieuwing (front-end) mogelijk maken. Er is dan
sprake van ‘rescaling’ in Von Krogh’s et al. (1994) terminologie of van een fundamenteel
nieuwe “inversie” in Van Someren’s (1991) terminologie.

Uitkomsten:
Het gaat managers uiteindelijk om de uitkomsten, de zichtbare vernieuwingen in de
organisatie die oplossingen vormen voor de bestaande managementproblemen.
Organisatorische vernieuwingen komen tot uiting in ingrijpende wijzingen in drie aspecten
(Chandler, 1962), te weten de officieel geformuleerde organisatieprincipes (grondslag), de
gehanteerde organisatievorm(en) (structuur) en de gehanteerde managementmethoden
(werking). Het begrip “organisatieprincipes” is in dit onderzoek gedefinieerd57 als de
uitgangspunten en de handelingscontext op grond waarvan managers de organisatie
conceptualiseren en kritische besluiten nemen ten aanzien van de structuur en werking
van de organisatie. De officiële organisatieprincipes zijn de weerslag van de opvattingen
van de dominante coalitie van managers (Bartlett & Ghoshal, 1993 spreken van de officiële
doctrine).
De vernieuwingen in de gehanteerde organisatievormen hebben zowel betrekking op de
topstructuur de concernstructuur, als ook op de (organisatie)structuur van andere
organisatie eenheden.
Met betrekking tot de vernieuwing van managementmethoden kan in principe  onderscheid
gemaakt worden tussen een groot aantal managementmethoden. In navolging van
Chandler (1962) en de Nederlandse managementliteratuur rond het business-unit-concept
gaat het met name om managementmethoden zoals strategische planning,
investeringsbeoordeling, controlemechanismen en beoordelings- en beloningsstructuren
van managers.

3.3 Deelvragen in het onderzoek

In paragraaf 3.1 is de doelstelling van dit onderzoek gepresenteerd en hierboven (3.2) is
het conceptuele model besproken dat ten grondslag ligt aan deze studie. De algemene
vraagstelling van dit onderzoek luidt: “hoe heeft het topmanagement van Akzo de
organisatievernieuwing tot stand weten te brengen?”.

In deze paragraaf geef ik de deelvragen in het onderzoek weer. Deze deelvragen zijn
opgebouwd volgens het principe van toenemende informativiteit (volgens Verschuren, p.
58, 1992). Dit wil zeggen dat in de deelvragen bepaalde veronderstellingen en kennis
besloten zijn.

                                                     
57 Analoog aan de definitie van de verwante concepten zoals de  “dominante management logica”
(Bettis & Prahalad, 1986, p. 490; 1995) en “organisatielogica” (Bartlett & Ghoshal, 1993).
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De deelvragen van het onderzoek luiden als volgt:

1. [De uitkomsten:]
Welke organisatorische vernieuwingen zijn tot stand gebracht?

Het antwoord op deze deelvraag is van belang om vast te kunnen stellen in hoeverre
de binnen Akzo tot stand gebrachte organisatiewijzigingen als organisatorische
vernieuwingen  aangemerkt kunnen worden.

2. [Het proces:]
Welke constructieprocessen hebben ten grondslag gelegen aan de totstandkoming
van de organisatievernieuwing van Akzo?

Het antwoord op deze deelvraag levert het beoogde inzicht op hoe het
topmanagement van Akzo de organisatievernieuwing tot stand heeft weten te
brengen.

3. [Interactie en dialoog]:
Welke rol speelt dialoog bij de totstandkoming van organisatorische vernieuwingen?

Het antwoord op deze deelvraag is van belang om te kunnen vaststellen wat het
belang is geweest van dialoog bij de totstandkoming van de organisatievernieuwing.

4. [Distincties en betekenisgeving]:
Welke distincties brachten topmanagers naar voren bij hun pogingen processen van
organisatievernieuwing te initiëren en te sturen?

Het antwoord op deze deelvraag is van belang om de veronderstelling die ten
grondslag ligt aan dit onderzoek, namelijk dat organisatorische vernieuwingen in taal
geconstrueerd worden, te kunnen toetsen.

In het afsluitende hoofdstuk (H 10) zullen de conclusies per deelvraag gepresenteerd
worden.

3.4 Onderzoeksopzet

Accent in het onderzoek in relatie tot bedrijfskundige theorie:
In de probleemstelling is ingegaan op de doel- en vraagstelling van dit onderzoek. Met
deze studie hoop ik bij te dragen aan een vergroting van de bestaande ‘state of the
administrative art’ met betrekking tot bedrijfskundige theorievorming. Een belangrijk
kenmerk van bedrijfskundige theorie is dat deze in de managementpraktijk toepasbaar
moet kunnen zijn en door managers gehanteerd moet kunnen worden bij interventies en
veranderingsprocessen (Van der Zwaan & Van Engelen, 1994). In bedrijfskundige
theorieën gaat het niet alleen om theorieontwikkeling maar ook om theorietoepassing. Op
grond van de probleemstelling is dit onderzoek gericht op theorieontwikkeling. Hierbij zijn
de drie klassieke stappen (verkenning, verklaring, toetsing) gevolgd. Zoals eerder is
aangegeven heb ik getracht een verbinding te leggen tussen de processuele en de
epistemologische benadering en aan de hand van een casus na te gaan of de combinatie
van beide benaderingen tot nieuwe inzichten leidt met betrekking tot de vraag: hoe kunnen
managers organisatorische vernieuwingen initiëren en managen? De ambitie is door
theorievorming en –toetsing bij te dragen aan een meer toepassingsgerichte benadering.
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Keuze onderzoekstype:
Van der Zwaan (1992, p. 42) onderscheidt een aantal onderzoekstypen en legt verbanden
tussen de grondvorm van het onderzoek en mogelijke onderzoekstypen. Op basis van dit
schema is gekozen voor de longitudinale gevalstudie als onderzoekstype. Deze sluit het
meest aan bij de doelstelling en grondvorm van dit onderzoek dat primair gericht is op
beschrijving en verklaring van de processen die ten grondslag lagen aan de
organisatievernieuwing van de onderzochte casus. Gevalstudies zijn immers bij uitstek
geschikt om HOE en WAAROM vragen te beantwoorden (Yin, 1989). Van der Zwaan
(1992, p. 68) stelt dat de toegevoegde waarde van de gevalstudie als onderzoekstype is
gelegen in twee functies. De eerste functie is verkenning van een nog onvoldoende
doorzien probleem. De tweede functie is gericht op verdieping van inzicht door middel van
verklaring, interpretatie en toetsing van processen. In de probleemstelling komt tot uiting
dat beide functies in dit onderzoek relevant zijn. Immers, we hebben nog onvoldoende
inzicht in de wijze waarop managers organisatorische vernieuwingen entameren (de back-
end-of-decisionmaking). Ook spreekt uit de probleemstelling de veronderstelling dat
processen van organisatievernieuwing beter begrepen kunnen worden door een specifieke
benadering te hanteren waarmee deze processen verklaard en geïnterpreteerd en getoetst
kunnen worden.

Binnen de gevalstudie als onderzoekstype zijn nog verschillende varianten mogelijk (Van
der Zwaan, 1992). In dit onderzoek is gekozen voor een (enkelvoudige) longitudinale
gevalstudie (de Akzo casus). Een longitudinale opzet biedt volgens Van der Zwaan de
mogelijkheid vergelijkingspotentieel in te bouwen door op opvolgende tijdstippen of
perioden onderling verbanden te leggen. Voordeel van deze opzet is dat processen in de
tijd beter kunnen worden gevolgd en begrepen. Als gevolg daarvan kunnen nauwgezette
analyses worden verricht, bijvoorbeeld ten aanzien van de validiteit van de
veronderstellingen, beproeving van de verwachte verbanden etc. Ook biedt de
longitudinale gevalstudie de mogelijkheid om naar aanvullende factoren of alternatieve
verklaringen te zoeken. Tegelijkertijd en daarenboven heeft het onderzoek ook trekken van
een gelede gevalstudie. De processen van organisatievernieuwing die zich op
concernniveau hebben afgespeeld staan weliswaar centraal, maar in de analyse is ook
aandacht besteed aan een ander aggregatieniveau: de divisies.

Onderzoeksontwerp:
Bij het definiëren van het onderzoeksontwerp is gebruik gemaakt van Yin (1989, p. 29), die
in het onderzoeksontwerp van gevalstudies een vijftal componenten onderscheidt. De
vraagstelling en de veronderstellingen van het onderzoek zijn tot uiting gebracht in de
deelvragen (3.3). Op de overige drie componenten, te weten de analyse eenheid of
eenheden, de logica om data te relateren aan de veronderstellingen en de criteria voor het
interpreteren van de data, zijn hieronder beschreven. Daarnaast is bij Pettigrew (1985,
1992, 1997)58 en Doz & Prahalad (1991) nagegaan welke methodologische

                                                     
58 Ondanks dat Pettigrew in hoofdstuk 2 is gerekend tot de processuele benadering, en dit onderzoek
gebaseerd is op de corporate epistemologische benadering, vormden Pettigrew’s methodologische
uitgangspunten een bruikbare basis voor de definitie van het ontwerp van dit onderzoek. Pettigrew
hanteert in relatie tot procesgericht onderzoek een vijftal kwaliteitscriteria. Allereerst dienen processen
“ingebed” en over meerdere aggregatieniveaus te worden onderzocht. De te onderzoeken processen
dienen heel expliciet gemaakt te worden door middel van een actief begrippenkader. Ten tweede
dienen relaties in de tijd te worden gelegd, zowel in termen van verleden, heden als toekomst. De
analyse dient verder te gaan dan het eenvoudigweg beschrijven van gebeurtenissen;
conceptualisering, verklaring en toetsing zijn van essentieel belang. In de analyse van processen dient
langs inductieve weg te worden gezocht naar patronen en onderliggende mechanismen. Ten derde
dienen context en acties door managers in de verklaring van processen te worden betrokken. Hierbij
dient expliciet gemaakt te worden hoezeer acties zijn ingebed in een context, die het handelen van
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uitgangspunten van de processuele benadering in de opzet van dit onderzoek konden
worden betrokken. Problematisch is dat de corporate epistemologische benadering nog
geen uitgekristalliseerde onderzoeksmethodologie kent. Hieronder is beschreven op welke
wijze dit onderzoek is uitgevoerd.

Op basis van het conceptuele model en de hierboven geformuleerde methodologische
uitgangspunten zijn in de analyse van de casus de volgende parameters betrokken en is
onderscheid gemaakt tussen de volgende analyse niveaus:

Aspecten Parameters Eenheid van analyse
CONTEXT • ontstaansgeschiedenis (< 1969)

• historische context (1969 - 1982, e.v.)
en padafhankelijkheid

• Actuele context
• Actuele managementproblemen of –

thema’s

• omgeving
• concernniveau
• divisies
• (productgroepen, “Business

Units”)

PROCES • doelen die managers nastreven
• belangrijke gebeurtenissen, besluiten

en acties
• gevoerde dialogen
• distincties
• betekenisgeving (en verschuivingen in

betekenissen)

• individuele managers
• dominante coalitie
• gevoerde dialoog of dialogen
• interactie momenten

UITKOMSTEN • vernieuwing van de officiële doctrine
ofwel organisatieprincipes

• vernieuwingen van de
organisatiestructuur

• vernieuwingen in de gehanteerde
managementmethoden

• concernniveau
• divisies
• (productgroepen, “Business

Units”)

Tabel 3.2: Parameters en niveaus van analyse in het onderzoek

In de tabel staan de driedeling naar context, proces en uitkomsten en de verschillende
componenten uit het conceptuele model wederom weergegeven. In aanvulling hierop is
aangegeven dat in de casus een aantal analyse niveaus onderscheiden is. In het
onderzoek ligt de nadruk op de ontwikkelingen op corporate niveau, en in mindere mate op
divisieniveau (specifiek de Vezels, Coatings en Chemiedivisie). Er is, door de
veelomvattendheid van het onderzoek, geen aandacht besteed aan ontwikkelingen op
Business-unitniveau (rond 1994 kende Akzo Nobel ruwweg 40 BU’s) en de ontwikkelingen
in de Pharma en Basis & Zoutchemie divisie. In termen van het proces is de analyse met
name gericht op de dominante coalitie (die ik gelijkgesteld heb aan de Groepsraad waarin
naast de Raad van Bestuursleden, de divisiepresidenten en de corporate stafdirecteuren
zitting hadden), de voorzitter van de Raad van Bestuur (en de doelen die hij nastreefde) en
de interactie van de voorzitter van de Raad van Bestuur met personen waarmee in
bepaalde fasen intensief is samengewerkt bij het tot stand brengen van de
organisatorische vernieuwingen.

                                                                                                                                    
managers beperkt, beïnvloedt en mogelijk maakt. Ten vierde dient de analyse niet zozeer vorm te
worden gegeven vanuit een rechtlijnige analyse van variabelen; er moet vooral worden gesproken
over krachten die invloed hebben op het proces en de uitkomsten daarvan. Ten vijfde dient de
processuele analyse gekoppeld te worden aan uitkomsten. In essentie draait het om: “… explain the
what, why and how of the links between context, processes and outcomes” (Pettigrew, 1985).
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3.5 Verantwoording databronnen en data-analyse methode

Het onderzoek is gebaseerd op een vijftigtal interviews (zie bijlage bij hoofdstuk 3) en op
inhoudsanalyse van een groot aantal documenten. De verschillende databronnen die in
deze studie zijn gebruikt worden hieronder kort toegelicht. Eerst volgt een aantal
opmerkingen met betrekking tot de toegang, het onderzoeksproces en de gevolgde
analyse methode.

3.5.1 Toegang

Als onderzoeker kreeg ik, na enkele oriënterende gesprekken in de tweede helft van 1994,
van Akzo Nobel N.V. vrijwel ongelimiteerde toegang tot archieven en personen. Ook de
periode van anderhalf jaar, waarin ik het onderzoek op locatie (het Akzo hoofdkantoor in
Arnhem) mocht uitvoeren en de begeleiding door de heren mr E.C.E. van Rossum
(secretaris Raad van Bestuur) en ir. W.P. Smit (manager strategische planning), zijn zeer
ten goede gekomen aan het onderzoek. Deze welwillende medewerking bood een unieke
gelegenheid diepgaand inzicht te verwerven in de processen die ten grondslag hebben
gelegen aan de organisatievernieuwing van Akzo Nobel. Bij aanvang van het onderzoek
moesten in ruil hiervoor een geheimhoudingsverklaring en een overeenkomst ondertekend
worden, op grond waarvan Akzo Nobel N.V. voorafgaand aan publicatie van het
proefschrift toestemming moest verlenen. Daarnaast had ik als medewerker van dit bureau
ook toegang tot de archieven en collega adviseurs van Rijnconsult B.V. Dit bureau, en met
name haar directeur (drs H. de Ruijter), heeft een niet onbelangrijke rol gespeeld in
verschillende projecten; zowel op corporate als op divisieniveau en dit alles in de periode
waarop in het onderzoek het accent ligt (1987 – 1994). Het onderzoek heeft verder
geprofiteerd van de beschikbaarheid van de archiefstukken en interviews met adviseurs
van Rijnconsult.

3.5.2 Verantwoording onderzoeksproces

Het onderzoek heeft de volgende stappen gekend. Hieronder volgt een korte
verantwoording van het onderzoeksproces en van de verschillende activiteiten die in de
desbetreffende periode centraal stonden.

Periode Onderzoeksactiviteit Doel
Eerste helft 1994 Literatuuronderzoek Inventariseren literatuur
Tweede helft 1994 Project voorstel Akzo Nobel Verkrijgen toegang
Eerste helft 1995    Archief onderzoek Akzo Nobel  Inventariseren/ordenen mat.

RC, verkennende interviews   Beeldvorming situatie
Tweede helft 1995 Uitwerken materiaal Inzicht historische ontwikkeling

Verdiepende interviews Relaties context-proces-uitkomsten
Eerste helft 1996 Interviews Verdieping inzichten, relaties leggen
Tweede helft 1996 Relateren theorie – empirie Ontwikkelen theoretische constructie
Het jaar 1997 Concept versie H 1, 2, 3 Schrijven eerste ruwe versie dissertatie

Uitwerken casus
Eerste kwart. 1998 Aanvullende dataverzameling Opvullen “blinde vlekken” / valideren

Schrijven nieuwe versie manuscript
Feb. – juni 2000 Afronding Manuscript versie dissertatie

3.5.3 Data analyse methode

De interviews en documenten zijn geanalyseerd door middel van een inhoudsanalyse
waarin op basis van de componenten uit het conceptuele model is getracht een beeld op te
bouwen en inzicht te krijgen in de processen die ten grondslag gelegen hebben aan de
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organisatievernieuwing van Akzo Nobel. Door de grote hoeveelheid beschikbaar materiaal
en de wens deze processen van organisatievernieuwing, die zich primair afgespeeld
hebben in de periode 1987 – 1994, in te bedden in de historische context en
ontwikkelingslijn van Akzo, is ervoor gekozen het zoekproces naar relevant materiaal te
richten door middel van een Critical incidents benadering. Er is gekozen voor een eigen
invulling van deze methode, omdat de oorspronkelijke methode (een vorm van
actieonderzoek)59 voor dit onderzoek niet zinvol is. In het onderzoek is getracht aan de
hand van het archiefmateriaal en de interviews te achterhalen welke momenten en
gebeurtenissen in de tijd een belangrijke rol gespeeld hebben in het proces van
organisatievernieuwing. Belangrijke of kritische gebeurtenissen derhalve, waarbij is
getracht zoveel mogelijk inzicht te geven in de interactie of dialoog, in de vraagstelling en
managementproblemen die hierin centraal stonden en in de distincties die zijn gehanteerd.
Tevens is geprobeerd verschuivingen in betekenissen zichtbaar te maken en aan te geven
welke acties of besluiten hiervan het gevolg zijn geweest. Om deze processen en kritische
momenten in de tijd zichtbaar te kunnen maken is in de eerste helft van 1995 (en in
mindere mate tweede helft 1996 en eerste kwartaal 1998) veel tijd en energie gestoken in
het inventariseren en ordenen, zowel qua onderwerp als chronologisch, van het
beschikbare archiefmateriaal60. Door tijdsreeksen te maken en een aantal episoden of
tijdsperioden te onderkennen, konden de verschillende databronnen worden onderzocht op
de vraag in hoeverre deze additionele inzichten opleverden over de context, het proces of
de uitkomsten van de desbetreffende periode en de kritische momenten die zich daarin
hadden voorgedaan. Als het ware is getracht deze momenten zoveel mogelijk te
reconstrueren om de context, het proces en de uitkomsten van de organisatievernieuwing
te kunnen beschrijven.

3.5.4 Gehanteerde databronnen

Hieronder volgt een toelichting op de gehanteerde databronnen.

Interviews:
Er zijn, globaal gesproken, op drie momenten in de tijd interviews gevoerd met managers
en adviseurs. In januari 1995 zijn acht verkennende interviews (semi-gestructureerd
karakter) gehouden met de stafdirecteuren, de secretaris van de Raad van Bestuur en de
manager strategische planning (zie bijlage 3.1 voor overzicht geïnterviewde personen).
Deze interviews hadden tot doel inzicht te krijgen in de toenmalige (1994) werking van de

                                                     
59 De critical incidents methode is ontstaan tijdens WO II om selectiestandaarden te ontwikkelen voor
luchtmachtpersoneel en was bedoeld om nauwkeurige informatie te verkrijgen over de persoonlijke en
situationele factoren die leidden tot succesvolle performance.  Bij deze methode worden de
geïnterviewden gevraagd naar kritische gebeurtenissen, momenten waarin hij of zij vonden extreem
succesvol of incapabel te zijn geweest. De interviewer vraagt dan door om te achterhalen welke
organisatorische en persoonlijke factoren dit succes of deze mislukking kunnen verklaren. Deze
methode  kent vier karakteristieken, te weten (1) focus op specifieke momenten, (2) focus op
observeerbaar gedrag, (3) beschrijving van de context waarin het gedrag bestond, en (4) een indicatie
van de consequenties van het gedrag.
60 In de periode juni tot en met december 1995 is dit uitgewerkt in een ruim 350 pagina’s tellend
“caseboek”. Hierin is, naast het zichtbaar maken van context en uitkomsten, met name getracht het
wordingsproces, de distincties en betekenissen die centraal hadden gestaan in de dialoog, zichtbaar
te maken en de volgorde en het verloop van de gebeurtenissen zoveel mogelijk te reconstrueren. Om
het overzicht te bewaren is bij de uitwerking een onderscheid gemaakt naar een aantal “episoden”, te
weten (1) proces van de eenwording van Akzo (1982-1987), (2) BU-vorming Enka / Vezeldivisie
(1985-1990), (3) ontwikkeling van het “Business Unit” organisatieconcept op corporate niveau (1988-
1990), (4) BU-vorming Chemiedivisie (1991-1992), (5) BU-vorming Coatingsdivisie (1991-1993) en (6)
reorganisatie van de topstructuur (1991-1993). Dit “caseboek” gaf een eerste ‘inkijk’ in het
wordingsproces van de organisatievernieuwing, zowel op corporate als op divisieniveau.
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concernorganisatie (structuur), managementmethoden en actuele managementproblemen
of thema’s. De bevindingen van deze interviews zijn verwoord in een rapportje dat met de
begeleiders van het onderzoek is besproken. In de loop van 1995 vonden met een zestal
corporate stafmedewerkers verdiepende interviews plaats (zie bijlage 3.2) voor overzicht
geïnterviewden en interviewthema’s). Doel van deze interviews was tweeledig. Enerzijds
was het doel meer inzicht te krijgen in de ins en outs van de werking van de
managementmethoden in de desbetreffende stafgebieden. Anderzijds is veel aandacht
besteed aan de historische ontwikkelingslijn van de desbetreffende divisies en corporate
niveau in relatie tot de managementproblematiek, die centraal stond sinds de vorming van
Business Units en de reorganisatie van de topstructuur (ruwweg 1990 – 1995). Van deze
gesprekken zijn uitgebreide aantekeningen gemaakt. In maart – juni 1996 is een dertigtal
diepte interviews gehouden met topmanagers, waaronder de initiator (de voorzitter van de
Raad van Bestuur), die sleutelrollen gespeeld hebben in het proces van
organisatievernieuwing. Ook bleken de interviews met mijn collega-adviseurs van
Rijnconsult, in het bijzonder met Henk de Ruijter en Mark van Weegen (die beiden
intensief betrokken zijn geweest bij de organisatievernieuwing van Akzo Nobel),
verhelderend. De interviews zijn nauwgezet voorbereid  en hadden tot doel: reconstructie
van de processen, gevoerde dialogen, en identificatie van betekenisvolle distincties. De
uitkomsten van de interviews konden in termen van context-proces-uitkomsten worden
gerelateerd aan het beeld dat was opgebouwd uit het archiefmateriaal (zie bijlage C). Er is
getracht de gesprekspartners aan de hand van de ontwikkelde tijdsreeksen (zie bijlage C)
als het ware mee terug te nemen in de tijd (waarbij het tonen van de originele documenten
het geheugen niet zelden flink bleek te activeren). Deze diepte interviews zijn ofwel op
band opgenomen en letterlijk uitgewerkt of er is uitgebreid verslag van gemaakt.

Archiefmateriaal Akzo Nobel:
Dit materiaal valt uiteen in drie componenten, te weten (1) notulen van vergaderingen, (2)
complete dossiers en (3) overig materiaal. De notulen hadden betrekking op vergaderingen
van de Raad van Bestuur (w.o. de jaarlijkse 2-3 dagen durende strategische
Beraadsdagen), de Groepsraad en in enkele gevallen Raad van Commissarissen over de
periode 1973-1994. De notulen maken, ondanks de soms “diplomatieke formulering”, een
globale reconstructie mogelijk van de gevoerde dialo(o)g(-en), distincties die centraal
hadden gestaan en de betekenissen en uitkomsten die gecreëerd werden. Verder kon
worden beschikt over drie (min of meer) complete dossiers, te weten (1) de
missiediscussie en de nasleep ervan (1985-1986), (2) de vorming van Business Units
binnen Vezels (1985-1992) en (3) de voorbereidingsfase en de vorming van “Business
Units” (BURTIE) binnen de Coatingsdivisie (1991-1992). Het overige materiaal, met name
uit de periode 1980-1992, had betrekking op een veelheid van aspecten zoals
planningsprocedures, autorisatieschema’s, ‘charters’ (beleidsnota’s) van corporate
functionele afdelingen etc. Aan de hand van dit materiaal kon met name inzicht worden
verkregen in het functioneren en in vernieuwingen van de managementmethoden (zoals
strategische planning, beoordelingsprocedure investeringsaanvragen, beoordelings- &
beloningssystematiek etc.).

Strategische en operationele plannen (1969-1994):
Tevens kon worden beschikt over alle strategische plannen (5 jaar tijdshorizon) en
operationele plannen (3 jaar tijdshorizon) van Akzo corporate over de jaren 1969-1992.
Ook zogenaamde ‘planning guidelines’, ‘president’s messages’, brieven en memo’s,
presentaties en interne portfoliostudies maakten deel uit van dit materiaal. Dit materiaal
bleek uitstekend bruikbaar om zicht te krijgen op de actuele context waarin Akzo corporate
(de verschillende divisies) zich in de verschillende tijdsperioden van haar (hun)
ontwikkeling als concern (divisie) bevond(-en).  Ook kwamen uit dit materiaal duidelijk de
heersende managementproblemen naar voren en kon een vrij compleet beeld gevormd
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worden rond het ontwikkelingspad van Akzo en de verschillende divisies
(padafhankelijkheid).

Toespraken voorzitter Raad van Bestuur (1982-1994):
Er kon worden beschikt over de nieuwjaarstoespraken van de voorzitter van de Raad van
Bestuur over de jaren 1982-1994, die traditioneel werden uitgesproken voor de verzamelde
managementtop. Deze geven inzicht in de stand van zaken in het strategische
veranderingsproces en diens opvattingen over de belangrijkste managementproblemen en
te zetten stappen. Ook kon worden beschikt over de letterlijke tekst van meerdere
toespraken voor gelegenheden als de jaarlijkse Akzo management conferences of
toespraken voor externe gelegenheden (zoals congressen). Deze toespraken zijn opgevat
als monologen en pogingen om dialoog uit te lokken en deze richting te geven.

Jubileumboeken (1986, 1994):
In het onderzoek zijn een tweetal jubileumboeken gebruikt, met name om zicht te krijgen
op de ontstaansgeschiedenis van Akzo, de in de loop der jaren opgebouwde historische
context en de actuele context op verschillende tijdsmomenten.
Akzo was voornemens om in het jubileumjaar 1994, het jaar waarin Akzo 25 jaar zou
bestaan, een jubileumboek uit te geven. Door de fusie met het Zweedse Nobel Industrier
AB, februari van datzelfde jaar, besloot de Raad van Bestuur op het allerlaatste moment
om dit jubileumboek niet uit te geven. Over het concept, waaraan door een aantal
(voormalige) staffunctionarissen al geruime tijd was gewerkt en dat bijna voltooid was, kon
worden beschikt. Dit conceptjubileumboek leverde, naast een goed inzicht in de
ontstaansgeschiedenis van Enka Glanzstoff, KZO en Akzo, een zeer bruikbare schets op
van de ontwikkeling van Akzo over de periode 1969-1994. Daarnaast kon worden beschikt
over het Enka jubileumboek “Samentwijnen, van fusie naar integratie” (1986), uitgegeven
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Enka (voormalige AKU en Enka Glanzstoff).
Ook kon worden beschikt over een groot aantal samenvattingen en notities van twee
voormalige staffunctionarissen, die bij de totstandkoming van het conceptjubileumboek
betrokken waren, te weten de stafdirecteuren Strategische planning (Tieleman, 1971-
1988), en Organisatie (Van Haasdrecht, 1972 - 1986). Deze notities gingen bijvoorbeeld
over onderwerpen als “25 jaar Akzo strategie”, “rode draad in de ontwikkeling van de
business omgeving en de reacties van Akzo”, “periode in de ontwikkeling van Akzo”,
“organisatieplanning binnen Akzo”, en “ontwikkelingen organisatiestructuur”.

Interviews historische context door Klaverstijn:
B. Klaverstijn was hoofd van de afdeling voorlichting van Akzo N.V. in de periode 1973 –
1984 en auteur van het Enka jubileumboek, Samentwijnen – van fusie naar integratie -.
Eind jaren tachtig kreeg hij, samen met een aantal andere oud-medewerkers (waaronder
de voormalige stafdirecteuren Planning en Organisatie) en enkele medewerkers van Akzo
(waaronder de manager strategische planning, W.P. Smit, en de secretaris van de Raad
van Bestuur en tevens directeur Corporate Communications, van Rossum), opdracht om
het hierboven genoemde jubileumboek voor te bereiden. In het kader van zijn opdracht
heeft Klaverstijn een groot aantal oud-medewerkers van Akzo geïnterviewd (zie bijlage 3.4
Historische interviews door Klaverstijn)).

Akzo Berichten / News & Views  (1969-1994):
Akzo Berichten verscheen van 1969-1986; News & Views van 1987 - 1994. Deze interne
bedrijfsmagazines geven door de jaren heen een bruikbaar beeld van de ontwikkeling van
Akzo (in termen van context, proces en uitkomsten). Alle uitgaven van Akzo Berichten en
News & Views zijn over de periode 1969 - 1994 gescand op relevante artikelen. Per jaar is
hiervan een overzicht met voor dit onderzoek relevante artikelen samengesteld; de in dit
overzicht opgenomen artikelen zijn gerubriceerd naar onderwerpen die op holding- of op
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divisieniveau speelden. Dit voor eigen doeleinden opgestelde overzicht is bij het uitwerken
van het onderzoeksmateriaal en het uitschrijven van de descriptieve analyse benut.
Daarnaast zijn de divisiebladen van de verschillende divisies van Akzo, bij een beperkt
aantal gelegenheden, gebruikt om een dieper inzicht te krijgen in specifieke ontwikkelingen
of gebeurtenissen.

Jaarberichten (1969-1994):
Uit de jaarberichten zijn financiële kerncijfers afgeleid en is een overzicht gemaakt van de
ontwikkeling van Akzo in financiële zin, zowel op concern- als divisieniveau. Daarnaast zijn
de jaarverslagen gebruikt om zicht te krijgen op de mutaties en personele wisselingen in
de verschillende bestuurscolleges van Akzo, op de macro-economische ontwikkelingen,
alsmede op acquisities en desinvesteringen.

Corporate communicatie materiaal:
De corporate communicatie afdeling stelde voor intern gebruik bedoelde publicaties
beschikbaar, zoals de boekjes “A new identity for Akzo” (1988), “Business Units - the basis
of the Akzo organization” (5/1990), en “Topstructuur 1992” (1/1990). Daarnaast kon
worden beschikt over persberichten, aankondigingen van de Raad van Bestuur,
bekendmakingen van personele mutaties etc. Dit materiaal gaf een goed inzicht in de
officiële doctrine ten aanzien van organisatieprincipes en de beeldvorming die werd
nagestreefd met betrekking tot de organisatorische vernieuwingen (‘self-description’, in de
terminologie van Von Krogh et al. 1994).

Media publicaties:
Er is een beperkt aantal publicaties uit de media gebruikt, waarin werd ingegaan op
specifieke gebeurtenissen (zoals de aankondiging van de reorganisatie van de topstructuur
in 1992).

Archiefmateriaal extern adviesbureau (Rijnconsult):
Rijnconsult is de voormalige interne organisatieafdeling van Akzo, die in 1978 werd
verzelfstandigd en in 1986 via een management buy-out volledige zelfstandigheid
verkreeg. In de periode 1984-1993 is Rijnconsult (met name de directeur H. de Ruijter) als
extern adviseur betrokken geweest bij (1) meerdere organisatieonderzoeken (w.o.
Coatingsdivisie in 1984 en 1986 en corporate stafstructuur 1986), (2) de voorbereiding op
de invoering van “Business Units” in Enka / Vezeldivisie (1987), (3) de totstandkoming van
het “Business Unit” concept (in de periode 1989-1991), (4) de vorming van Business Units
binnen de Chemiedivisie (in de periode 1991-1992) alsmede bij (5) een audit van het
functioneren van de “BU-organisatie” van de Coatingsdivisie (1993). Over al deze
projecten kon over het archiefmateriaal worden beschikt. Naast eindrapporten en
presentaties bestond dit archiefmateriaal ook uit correspondentie tussen de adviseurs en
opdrachtgevers van Akzo, alsmede uit aantekeningen en interne memo’s.




