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“A wise leader faces up to the character of his organisation,
although he may only do so as a prelude to designing a strategy that will alter it”

Selznick (1957, p. 70).

Hoofdstuk 5 Eén onderneming en corporate identiteit (1982-1987)

Dit hoofdstuk bevat een analyse van de periode 1982 – 1987, de eerste fase van wat
achteraf aangeduid werd met de “drie organisatiefasen”. Deze resulteerde in de invoering
van een nieuwe corporate identiteit eind 1987. Deze operatie had tot doel Akzo te
verenigen tot “een onderneming”. Doel van dit hoofdstuk is inzicht te geven in de
processen die geleid hebben tot deze nieuwe corporate identiteit. Het hoofdstuk vormt als
het ware de opmaat tot het volgende hoofdstuk. Hierin zal aan de orde komen hoe het
topmanagement van Akzo, tegen de achtergrond van de nieuwe corporate identiteit, een
dialoog in de Groepsraad op gang wilde brengen over noodzakelijk geachte
organisatievernieuwingen.

5.1 Een nieuwe leider en topstructuur (1981 - 1982)

Nieuwe leider:
Augustus 1981 werd bekend gemaakt dat Loudon tot opvolger van Van den Bos benoemd
was en dat er een nieuwe topstructuur geïnstalleerd ging worden. Deze ingrijpende
wijziging in de topstructuur was mogelijk geworden doordat er binnen korte tijd een groot
aantal Raad van Bestuursleden wegens pensionering tegelijkertijd de dienst van Akzo zou
verlaten97. Het topstructuurvraagstuk  bestond derhalve primair uit de keuze die gemaakt
moest worden tussen twee potentiële opvolgers. Naast Loudon ging het om Wolhoff, lid
van de Raad van Bestuur en presidium en verantwoordelijk voor de Chemie divisies. De
keuze viel uiteindelijk op Loudon waarna Wolhoff uit eigener beweging Akzo verliet.

Loudon, vanaf 1977 lid van de (toen nog grote) Raad van Bestuur en vanaf 1978 van het
presidium, had snel carrière gemaakt binnen Akzo. Na de rechtenstudie en een periode bij
de bank Mees & Hope, trad hij in februari 1969 in dienst bij KZO op de afdeling Financiële
Zaken. In de loop van 1970 was hij benoemd tot hoofd Financiële Zaken Akzo n.v., en in
september 1971 tot waarnemend directeur Financiële Zaken. In september 1972 werd het
Akzo hoofdkantoor in Arnhem verruild voor de functie van financieel directeur van Astral
SA te Parijs. In november 1974 volgde een benoeming tot directeur Akzo Brasil Ltda,
gevolgd door de aanstelling als lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor Sociale
Zaken in 1977. Terug in Nederland was zijn indruk:
“Vooral in mijn periode in Brazilië, zat ik in een hele goede positie om Akzo te bekijken van buitenaf.
Het viel me op hoe moeilijk het was om Akzo echt als één onderneming te beschouwen, en te
managen en van elkaar te profiteren. … Toen ik terug kwam in Nederland [1977] werd mij duidelijk dat
dit een probleem was dat in heel Akzo speelde. Om elke divisie waren hoge muren getrokken en de
organisatie was zodanig dat dit proces alleen maar werd versterkt. Er was weliswaar veel goede wil,
het moest anders, maar eenmaal thuis gingen ze [de divisies] weer over tot de orde van de dag. En
dat was een ingebakken zwakte van het Akzo concern. En met die ervaring, die ik vooral had
opgedaan in het buitenland, ben ik teruggekomen in Nederland. Mijn indruk werd heel snel bevestigd
en het bleek dat het eigenlijk nog veel erger was”xxx.

                                                     
97 Het ging om Van den Bos (voorzitter Raad van Bestuur), Kruisinga (functioneel lid, verantwoordelijk
voor Financieel Beleid), Van Doodewaard (operationeel lid, verantwoordelijk voor de
Consumentenproductendivisie) en Van Driel (de pionierondernemer van Sikkens en operationeel lid,
tot 1981 verantwoordelijk voor de Coatingsdivisie).
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Hij stelde zich zelf tot doel Akzo tot één geïntegreerd geheel te smeden.

Eerdere pogingen de rol van de holding te versterken:
Om dit doel te verwezenlijken diende in zijn visie de rol van de Akzo-holding ten opzichte
van de divisies versterkt te worden. Uit de archieven blijkt dat hij ook in zijn periode als
presidium lid al initiatieven heeft genomen om de kwestie van de rol van de Akzo-holding
bespreekbaar te maken.
Begin 1981 was het onderwerp R&D-planning en R&D-kosten onderwerp van discussie in
een vergadering van de voltallige (toen nog grote) Raad van Bestuurxxxi. Deze discussie
werd gevoerd tegen de achtergrond van de sterk tegenvallende financiële resultaten over
het jaar 1980 (zie overzicht B.1.1 Ontwikkeling Akzo in kerncijfers in de bijlage). In een
presentatie was het functionele lid verantwoordelijk voor R&D ingegaan op het feit dat de
totale R&D kosten van Akzo  (als percentage van de omzet) toenamen en in vergelijking
met andere ondernemingen aan de hoge kant waren. Het presidium had besloten dat die
tendens omgebogen moest worden door een reductieprogramma in de corporate research.
In de vergadering kwam aan de orde dat er op centraal niveau onvoldoende inzicht
bestond in de divisionele research. Het functionele lid verantwoordelijk voor R&D had dan
ook voorgesteld om een ‘research planning officer’ aan te stellen, die dit inzicht zou
moeten verkrijgen. De divisiepresidenten vreesden dat deze research planning officer een
controlerende taak zou krijgen en wezen op de “divisionele winstverantwoordelijkheid”
voor research en op de “algemene winstverantwoordelijkheid”. Hieronder behoorde in hun
denken ook de afstemming tussen business en research. Volgens de divisiepresidenten
dienden de activiteiten van de corporate research planning officer zich dan ook uitsluitend
en alleen tot de Centrale Research te beperken. Ondanks tegenwerpingen van enkele
presidiumleden, die stelden dat het probleem ruimer lag dan alleen Centrale Research,
was men niet tot overeenstemming gekomen omdat de divisiepresidenten zich bleven
beroepen op hun “algemene winstverantwoordelijkheid” (waaronder de
verantwoordelijkheid voor R&D). Dit laatste punt is van belang omdat hieruit kan worden
opgemaakt dat de divisiepresidenten een dialoog over de rol van Akzo-holding uit de weg
gingen door zich op dit principe van winstverantwoordelijkheid te beroepen. Deze
conclusie geeft aan dat in deze periode het basisprincipe (de winstverantwoordelijkheid ligt
bij divisies), dat sinds het ontstaan van Akzo ten grondslag heeft gelegen aan de
concernorganisatie, nog zo sterk was, dat de presidium leden besluiten die haaks stonden
op dit organisatieprincipe kennelijk niet konden opleggen.
Eind september 1981 nam Loudon in de Raad van Bestuur het initiatief tot een dialoog
over de “strategische taakstelling” van de holdingxxxii. Loudon had in de desbetreffende
vergadering gesteld dat het ten behoeve van een goede strategische coördinatie
noodzakelijk was, gezien de “strategische taakstelling” van de holding, over adequate
kwantitatieve informatie van alle PPU’s98 te kunnen beschikken. Tijdens de discussie bleek
er een discrepantie te bestaan tussen de door het Presidium voorgestelde indeling, en de
PPU indeling zoals die bij de divisieplanners circuleerde. Men besloot de corporate
strategie aan een fundamentele evaluatie te onderwerpenxxxiii. Hierbij werd nadrukkelijk
aangetekend dat een aanpassing van de PPU indeling mogelijk moest zijn. Met deze
aantekening werd de ruimte gecreëerd die nodig was een portfolio analyse uit te kunnen
voeren en verbeteringen aan te brengen in de strategische planningsmethode.

                                                     
98 De PPU’s (“Portfolio Planning Units”) waren in 1972 in het kader van de productmixanalyse
ontwikkeld en vormden sindsdien de basis van de strategische en (sinds 1976-1977) van de
operationele planning van Akzo.
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De nieuwe topstructuur:
De reorganisatie van de topstructuur was een markante gebeurtenis in de ontwikkeling van
Akzo99. Voor het eerst in de (nog jonge) geschiedenis van Akzo maakten  de
divisiepresidenten geen deel meer uit van de Raad van Bestuur. De reorganisatie van de
topstructuur hield in, dat het presidium werd afgeschaft en er een kleine Raad van Bestuur
gevormd werd bestaande uit vier, van directe verantwoordelijkheid voor een of meer
divisies, vrijgestelde leden. Loudon fungeerde als primus inter paresxxxiv; de overige Raad
van Bestuursleden fungeerden als contactpunt voor één of meer divisies. Ook vond een
herverdeling van bestuurstaken plaatsxxxv. Voorts werd een Groepsraad gevormd. Hierin
zaten naast de vijf divisiepresidenten ook twee functionele corporate stafdirecteuren. De
Groepsraad had geen formele besluitvormingsbevoegdheid maar was een
beleidsvoorbereidende  rol toegekend die als volgt werd omschreven: “De Groepsraad zal
de Raad van Bestuur bijstaan in zijn beleid en dient ter bevordering van een optimale
interdivisionele samenwerking. Strategische en operationele plannen, alsmede
belangrijke investeringsprojecten zullen tot de onderwerpen behoren, die in het nieuwe
orgaan aan de orde worden gesteld”xxxvi. De Groepsraad kreeg als het ware de functie van
platform voor dialoog. De beweegredenen van de Raad van Bestuur voor deze
reorganisatie van de topstructuur werden als volgt in het jaarverslag (1982) uiteengezet:
"The establishment of a smaller Board of Management and of the new Management Committee which
assists the Board in policy-making has enhanced the possibilities of a more integrated management,
without affecting the principle of delegation of powers to the management of divisions and operating
companies. It is our belief that  this new management-structure is necessary to give more forceful
direction to the Group. Particularly in periods of little or no economic growth, considerable demands
have to be made on the resourcefulness and flexibility of the organization in order to realize further
adjustment and rejuvenation of the Group. .... Our objective to make the entire Akzo organization
function as a more integrated whole has great priority". Bron: Jaarverslag 1982.

Bovenstaand tekstfragment illustreert het streven van de nieuwe Raad van Bestuur, en
vooral dat van de voorzitter, om Akzo meer als één geïntegreerde groep te zien en te
laten functioneren (en dus niet als een verzameling divisies), waarbij interdivisionele
samenwerking bevorderd diende te worden.

Accentverschillen in de nieuwe Raad van Bestuur:
In de nieuwe topstructuur nam Zempelin een uitzonderingspositie in, omdat hij naast het
lidmaatschap van de nieuwe Raad van Bestuur, de directe en operationele
verantwoordelijkheid voor de Enka Groep behieldxxxvii. Destijds zei Zempelin in een
interview in Akzo Berichten over de beweegredenen achter deze uitzonderingspositie:
“Het besluit om mij zowel een Akzo-pet als een Enka-pet te laten dragen is genomen omdat dit,
gegeven de omstandigheden, de meest praktische oplossing was. Gezien de omvang, de
problematiek en de structuur van de Enka-groep is de positie van de president van die divisie
inderdaad iets anders dan die van mijn collega’s. Bij geen van de oude divisies bevindt zich het
belangrijkste deel van de productieactiviteiten in het buurland. Enka AG, als grote Duitse onderneming
van aanzien met een eigen traditie, is geheel en al in de maatschappijpolitieke en industriële situatie
van Duitsland geïntegreerd en heeft bijvoorbeeld te maken met een Raad van Commissarissen
overeenkomstig de Duitse wet aan wie zij (in het kader van de Raad van Bestuur) rekenschap
verschuldigd is”.

Kennelijk nam de Enka Groep nog steeds een bijzondere positie in binnen het Akzo
verband. In de nieuwe Raad van Bestuur bleken accentverschillen te bestaan over de
                                                     
99 Ook symbolisch was deze belangrijk doordat “de moeder ” Akzo (de nieuwe Raad van Bestuur met
centrale stafdiensten), eind december 1981 was verhuisd en bij “dochter” Enka haar intrek had
genomen in het gebouw “de Enk”. In de Enk (het Enka hoofdkantoor) was als gevolg van de continue
personeelsinkrimpingen ruimte ontstaan. Saillant detail is dat de dubbele identiteit van Akzo toen ook
feitelijk zichtbaar werd op de gevel van het gebouw “De Enk”, waarop zowel het recent vernieuwde
logo van Enka als de Akzo driehoek prijkten.
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ontwikkeling van Akzo als geheel en de rol van de holding in het bijzonder. Deze kwamen
zelfs openlijk tot uiting in een serie kennismakingsartikelen met nieuwe leden van de Raad
van Bestuur in Akzo Berichten. De verschillen, in termen van gehanteerde begrippen en
uitgangspunten, tussen met name Van der Werf en Zempelin, zijn in dit opzicht
betekenisvol. Van der Werf hanteerde destijds met betrekking tot Enka expliciet het begrip
“divisie”xxxviii. Zempelin daarentegen benadrukte het bijzondere en binationale karakter
van de Enka-groep en hanteerde in dat verband begrippen en zinsneden als “de Akzo-

groep”, “ENKA AG als grote Duitse onderneming van
aanzien100”, “Enka is de naam van onze
onderneming” etc. Betekenisvol is ook diens uitspraak:
“dat Enka in de toekomst weer aan aandeelhouder
Akzo een redelijk dividend kan uitkeren”xxxix. Met andere
woorden, Zempelin hanteerde andere begrippen,
distincties derhalve, om zijn visie met betrekking tot de
relatie tussen Enka en Akzo te benadrukken.

  Figuur 5.1: Beeldmerken Akzo – Enka

Uit het navolgende tekstfragment blijkt ook dat Zempelin daarenboven kritisch stond
tegenover een uniforme Akzo-cultuur en -identiteit:
“Volgens mij moeten we niet met alle macht proberen zo snel mogelijk een uniforme Akzo-‘cultuur’ te
ontwikkelen. Een dergelijk uitgesproken ondernemingscultuur, die in iedere sector van het geheel
hetzelfde gezicht toont, treft men hooguit aan bij ondernemingen die zich gedurende tientallen jaren
(meestal zelfs gedurende meer dan een eeuw) organisch en meestal in één en hetzelfde land hebben
ontwikkeld. Deze omstandigheid geldt echter niet voor Akzo. Onze divisies hebben uiteenlopende
ontwikkelingen doorgemaakt en hebben dan ook dikwijls een ‘eigen ondernemingscultuur’. Volgens
mij zou het meer schade berokkenen dan nut afwerpen wanneer wij zouden proberen, deze
ongetwijfeld waardevolle identiteit van onze divisies op te offeren aan een identiteit die nog niet
bestaat. Wat wij juist wel zouden moeten doen is het ontwikkelen van een ‘Akzo-cultuur’ (of identiteit)
die juist wordt gekenmerkt door het feit dat ruimte wordt gelaten aan bestaande, gegroeide divisie-
identiteiten”xl.

Kennelijk speelde de identiteitskwestie al in de beginfase van de nieuwe Raad van
Bestuur.

Eerste contouren / voorlopers van “Business Units”:
Onder leiding van de afdeling Strategische Planning evalueerde Akzo in de loop van 1982
haar portfolio. December 1982 verscheen er een tussenrapportage. De belangrijkste
activiteiten waren geëvalueerd in termen van aantrekkelijkheid van de bedrijfstak,
concurrentiekracht, huidige strategie, ‘cash flow balance’ en  andere belangrijke
strategische issues. De portfolio-evaluatie had in twee opzichten een belangrijke
betekenis. Enerzijds vanwege de conclusies ten aanzien van de strategie (hier ga ik echter
niet verder op in). Anderzijds vanwege de organisatorische betekenis, die was gelegen in
de vraag die opkwam, namelijk welke strategische eenheden men in toekomst in het
strategische planning proces wilde onderscheiden. Tussen de corporate en divisionele
PPU-indeling had men in een eerdere fase, ten tijde van de dialoog over de “strategische
taakstelling” van de holding, grote verschillen geconstateerd. Een eenduidige definitie en
afbakening van deze “strategische eenheden” werd van groot belang geacht, omdat aan
de hand hiervan de strategie van holding en divisies bepaald werd. Deze vraag leidde tot

                                                     
100 In de relatie Akzo-Enka, alsmede in de structuur van Enka (Enka b.v., Enka AG) speelden de
Duitse minderheidsaandeelhouders, en de juridische, organisatorische en bestuurlijke consequenties
daarvan doordat Enka AG hierdoor onder de Duitse wet-/regelgeving viel, nog steeds een belangrijke
rol. In deze periode is overigens (voor zover  kon worden na gegaan), zonder resultaat, minimaal één
keer een poging ondernomen om deze Duitse minderheidsaandeelhouders uit te kopen.
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de definitie, door de afdeling Strategische Planning, van een voor Akzo nieuwe
portfoliomanagementconcept: de “Group Planning Unit” (GPU). De GPU’s waren het
Akzo-equivalent van de in de strategische planningsliteratuur gehanteerde concept  van
SBU’s (Strategic Business Units). Het begrip  “Group Planning Unit” kende binnen Akzo de
volgende betekenis:
“A GPU consist of one or more PPU’s which remain the basic building blocks of the portfolio planning
system. The GPU’s are chosen in such a way that it is possible to compare uniform quantitative
portfolio analysis and control system at corporate level”.
Bron: Akzo Strategic Plan 1983-1985, p. 31

Door deze nieuwe indeling naar GPU’s ontstond een hanteerbaar overzicht van het
portfolio van Akzo. Het bestaande aantal van rond de 120 PPU’s kon terug gebracht
worden tot ruim 40 GPU’s. Dit maakte een stelselmatiger portfoliomanagement mogelijk.
De gedefinieerde GPU’s kenden een sterke overeenkomst met bestaande
organisatorische eenheden en de verschillen met de situatie in 1990, ten aanzien van het
aantal en de definitie van de Business Units zijn gering. Het GPU concept, dat een
strategisch planningsconcept was, kan als de voorloper van het business-unit-concept
worden beschouwd, dat een organisatieconcept is. Op basis van een vergelijk in het
onderzoek kon worden geconstateerd dat, met uitzondering van Akzo Chemie, de indeling
naar GPU’s toentertijd (zowel naar aard als aantal van de businessactiviteiten) grote
overeenkomsten vertoonde met de indeling naar “Business Units” zoals deze vanaf 1990
ging ontstaan. Het meest zichtbaar is dat bij Akzo Pharma. Bij de indeling, die in de loop
der tijd plaatsvond van PPU’s naar GPU’s en BU’s, is steeds sprake geweest van dezelfde
werkmaatschappijen.

Effect van de reorganisatie van de topstructuur:
Het effect van de topstructuurwijziging in de praktijk bleek echter gering. Zelf zegt Loudon
over de betekenis ervan:
“De betekenis van de reorganisatie van de topstructuur toen moet niet overschat worden. In feite
veranderde er niets, of maar heel weinig. De discussies die we voorheen in de Raad van Bestuur
hadden, hadden we nu in de Groepsraad. Ik kan niet zeggen dat we in die tijd meer grip kregen op de
divisies, of ja misschien ook wel, maar dan maar een klein beetje. De verschillen waren dus
aanvankelijk niet zo groot. Het bleef een gevecht om de investeringsvoorstellen en -gelden”xli.

De reorganisatie van de topstructuur leidde in eerste aanleg dus niet tot een merkbare
versterking van de rol van de holding.

5.2 Omslag en een fase van groei (1983-1985)

In de periode 1983 - 1985 voltrok zich binnen Akzo een omslag. Deze was het gevolg van
een fase van offensieve groei.

Sterk verbeterende financiële resultaten:
In de financiële resultaten trad een sterke verbetering op. Hierdoor kon Akzo haar flink
verzwakte financiële structuur versterken en overgaan tot uitgifte van aandelen101. Het jaar

                                                     
101 Tegen de achtergrond van de verbeterende financiële resultaten had Akzo in mei 1983 (bijna 3
miljoen aandelen tegen fl 60 per aandeel) en maart 1984 (bijna 3,5 miljoen aandelen tegen fl 93 per
aandeel) aangekondigd tot aandelen emissies over te gaan. Met name de aankondiging van de
aandelenemissie van mei 1983 werd beschouwd als een mijlpaal, doordat Akzo voor het eerst sinds
de vezelcrisis weer in staat was een beroep te doen op de kapitaalmarkt. Onder meer als gevolg van
de verbeterende financiële resultaten en de aandelenemissies trad in de periode 1983-1985 een
sterke verbetering op in de financiële structuur van Akzo. De ED-ratio (‘equity/debt’) kon van het
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1983 markeerde een omslagpunt. Eind 1983 kon de Raad van Bestuur mededelen dat de
resultaten van de textiele garens en vezels niet langer bepalend waren voor de financiële
resultaten van Akzo102. De nettowinst steeg van fl 165 miljoen in 1982 tot fl 428 miljoen in
1983. Sinds de vorming van Akzo was een dergelijk hoog niveau niet meer bereikt. Het
jarenlange saneringsbeleid in de textiele garens en vezels en het selectieve
expansieprogramma voor specifieke productgroepen, bleken eindelijk hun vruchten af te
werpen103.

Initiatieven om de rol van de holding te versterken:
In 1983 lanceerde de nieuwe Raad van Bestuur een aantal nieuwe initiatieven om de
invloed van de holding op de divisies te versterken. Deze vonden plaats tijdens de
Beraadsdagen, een jaarlijks terugkerende, twee dagen durende bijeenkomst die de basis
en startpunt vormden voor de strategische planningcyclus. De Beraadsdagen boden bij
uitstek gelegenheid tot het voeren van een dialoog over essentiële managementthema’s.
In de Beraadsdagen van augustus 1983 stonden de R&D-strategie en rol van de Raad van
Bestuur daarin centraal104. De Raad van Bestuur was het onderling weliswaar eens over
het uitgangspunt dat zij de richting van de toekomstbepalende research diende te sturen,
maar eenduidig beleid over de vormgeving hiervan ontbrak. Men was het onderling eens
over het uitgangspunt, dat de onderlinge afstemming tussen marketing en research een
divisietaak was. De Raad van Bestuur diende via een specifiek daartoe op te zetten
rapportage de uitvoering te kunnen controleren. Over de te volgen procedure bestonden
evenwel verschillende meningen. Sommige leden van de Raad van Bestuur benadrukten
als belangrijkste element de rechtstreekse betrokkenheid van de divisiepresidenten.
Anderen vonden juist dat de coördinatie van de researchactiviteiten van de groep, met het
oog op synergie tussen de divisies, juist bij het functionele lid van de Groepsraad moest
liggen. Deze poging tot het voeren van een dialoog over de vormgeving van R&D binnen
de divisies, maakt duidelijk dat er verschillende inzichten bestonden. De Raad van Bestuur
was er kennelijk vooralsnog niet aan toe om een dialoog te voeren over de vraag of haar
rol in de aansturing van R&D-activiteiten zwaarder aangezet diende te worden105.

Daarom werden nieuwe initiatieven ontplooid, nu langs meer indirecte weg. Een van deze
initiatieven had betrekking op zogenaamd corporate projecten. Ondermeer bouwde men
voort op het in 1981 gelanceerde corporate project “Inkoop grondstoffen en
Energiestrategie”, waarmee Akzo grote besparingen had weten te realiserenxlii. Eind 1983
werd het corporate project “Meer aandacht voor operaties” opgestart106, dat tot doel had

                                                                                                                                    
gevaarlijk lage peil van 0,43 (1979) omhoog worden gebracht tot 0,58 (1984; zie het overzicht B.1.2
“Rentabiliteit, financiële structuur en investeringen Akzo 1969-1994” in de bijlage).
102 In zijn nieuwjaarstoespraak, januari 1984, stelde Loudon: ”Akzo kan tevreden zijn over 1983”. In AB
(februari) 2/1984 kon Loudon over het ‘nieuwe’ Akzo stellen: “Mogelijkheden groter dan in afgelopen
jaren”. AB (maart) 3/1984 kopt: ”Omzet en winst bereikten nieuwe mijlpaal”.
103 Verder droegen de succesvolle saneringsoperatie van American Enka (die mogelijk was geworden
na het uitkopen van minderheidsaandeelhouders), en ook externe invloeden (hoge dollarkoers en de
opleving van de economie in met name de VS) bij aan de realisatie van dit goede resultaat.
104 Een soortgelijke discussie was in 1981 al eens in de toenmalige Raad van Bestuur gevoerd (waarin
toen nog alle divisiepresidenten zitting hadden), maar had niets opgeleverd. De divisiepresidenten
hadden toen gewezen op het feit dat zij winstverantwoordelijk waren en zij derhalve geen rol zagen
voor Corporate Research bij de programmering van divisionele R&D.
105 Uiteindelijk zouden de corporate research-instituten en Akzo Engineering pas per 1 januari 1985
rechtstreeks onder de Raad van Bestuur geplaatst worden (bron: Nieuwjaarstoespraak Loudon, 9
januari 1985). Door deze organisatorische wijziging kreeg de Raad van Bestuur vergrote
mogelijkheden omvang en richting van de verschillende Akzo’s R&D-programma’s beter te laten
aansluiten bij het corporate strategische beleid.
106 Het “Meer aandacht voor operaties” initiatief was gebaseerd op een aantal zeer geslaagde
initiatieven in een aantal werkmaatschappijen van Akzo, en lijkt tevens geïnspireerd te zijn door de
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via uitruil van positieve ervaringen meer samenwerking tussen de divisies tot stand te
brengenxliii. De Raad van Bestuur stelde zelfs een tijdelijke “issue manager” aan, maar het
project bleek niet succesvol. De beoogde uitwisselingseffecten tussen divisies kwamen
onvoldoende van de grond.

Ook de zogenaamde “nieuwe materialen” leken zich uitstekend te lenen om de
samenwerking tussen de divisies te bevorderen. In de Beraadsdagen van 1983 was
daarover al gesproken, waarop de Raad van Bestuur had besloten een werkgroep op te
richten onder verantwoordelijkheid van Van der Werffxliv. In de optimistische stemming, die
het gevolg was van de sterk stijgende lijn van de financiële resultaten, groeide de
belangstelling voor deze “nieuwe materialen”107. Deze werden gezien als een belangrijk
groeigebied. Ook konden deze ”nieuwe materialen” in direct verband gebracht worden met
“het synergiepotentieel” tussen de verschillende divisies. Raad van bestuursleden
maakten dan ook gretig gebruik van de mogelijkheid dit synergiepotentieel te benadrukken.
Loudon: ”Steeds vaker komt het voor dat een nieuwe vinding producten oplevert waar
meerdere divisies bij betrokken zijn” (voorbeelden: membranen, en waterdamp
doorlatende kleding)”xlv. Ook van der Werff noemde, in AB (november) 13/1984, “nieuwe
materialen” een stimulans voor meer samenwerking tussen divisies”. Synergie en
samenwerking groeiden uit tot een actueel thema in de managementagenda van de top. In
de loop van 1984 sprak de Raad van Bestuur steeds vaker over dit synergiepotentieel. In
september 1984 werd in dit verband expliciet het functioneren van de Akzo Groep ter
discussie gesteld:
“Als nadeel van de divisionele organisatiestructuur met daaraan verbonden de operationele
winstverantwoordelijkheid van de divisies, wordt ervaren dat samenwerking over de
divisiegrenzen heen dikwijls tot problemen aanleiding geeft. In de jaren zeventig, toen de existentie
van een aantal onderdelen van de groep op het spel stond, en min of meer een overlevingsstrategie
gevolgd diende te worden, werd dit nadeel als minder zwaarwegend beschouwd. Nu in totaliteit de
onderneming uit de gevarenzone begint te geraken en het de komende jaren van steeds groter belang
wordt de op de verschillende plaatsen in de organisatie aanwezige kennis en expertise, waar nodig,
bijeen te brengen teneinde te verzekeren dat het totaal meer is dan de som der delen, acht de raad
het van essentieel belang dat de samenwerkingsbereidheid over divisiegrenzen heen wordt verbeterd.
De Raad van Bestuur is er zich van bewust dat voor het verbeteren van synergiemogelijkheden in
de groep een mentaliteitsverbetering nodig is”.
Bron: Verslag Raad van Bestuur vergadering, 3-4 september 1984.

Het doel van de Raad van Bestuur, om Akzo meer als groep te laten functioneren, vond
zijn neerslag in het strategische plan108. Akzo prepareerde zich op een periode van

                                                                                                                                    
toentertijd invloedrijke publicatie van Peter & Waterman’s In Search of Excellence (dat verschenen
was in 1982).
107 Onder het begrip “nieuwe materialen” werd verstaan: engineering plastics, Carbon Fiber, Aramid
fiber (Enka), plastic additieven, ‘sizings’, Silenka glasvezel, specialty polymers (Chemie), ‘resins’
(Akzo coatings); bron: Akzo strategic Plan 1984-1989, november 1984 (2-nd draft).
108 Dit kwam onder meer tot uiting in onderstaand tekstfragment:
“Now that Akzo’s most pressing problems have been resolved and the financial position has been
improved considerably, a new challenge comes up: the challenge to realize the full potential of the
Akzo Group, both in terms of business synergism between the divisions and in terms of the ‘human
potential’. Some reasons why this will be of increasing importance:
• the sector New Materials, although at present mainly Enka businesses, has interfaces with

various divisions;
• more sizeable acquisitions in specialty chemicals and coatings will certainly have synergistic

potential with other divisions;
• our own basic R&D is focussing on areas of common interest.
• Realization of this synergistic potential will require a mentality that is open for co-operation.

Akzo’s history so far was not a very favourable breeding ground for such a mentality.
Improvement will require consistent top management attention”.
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expansie en besteedde expliciet aandacht aan management thema’s als “synergie”,
“samenwerkingspotentieel”, “mentaliteitsverbetering”, “human potential” en “interdivisionele
overplaatsingen”. In dat kader werd ook de werkgroep onder leiding van Van der Werff
verbreed tot een multidivisionele werkgroep ‘New Materials’ xlvi.

Een ander initiatief in de loop van 1983 - 1984 bestond uit het stimuleren van zogenaamde
interdivisionele overplaatsingen, waarbij sleutelmedewerkers tussen divisies werden
uitgewisseld. Deze overplaatsingen, die moesten bijdragen aan het vergroten van het
wederzijdse begrip en het Akzo gevoel, werden in 1984 geformaliseerd en
geïnstitutionaliseerd in Management Development beleid109. Niet zelden betroffen de
overplaatsingen echter Enka medewerkers, die door de sanering gedwongen werden
buiten deze divisie een nieuwe werkkring te vinden. Enkele “interdivisionele
overplaatsingen” trokken evenwel bijzondere aandacht.

Een nieuwe methodiek voor financiële rapportage:
De divisiecontroller van Akzo Chemie bijvoorbeeld, J. den Hoed, was in 1984 in het kader
van interdivisionele overplaatsingen, overgeplaatst naar Arnhem. Hij stond in zijn nieuwe
corporate rol als concerncontroller aan de basis van een belangrijke vernieuwing in de tot
dan toe gehanteerde managementpraktijk, door op Akzo niveau de Rolling Forecast
methodiek in te voeren, welke hij voordien met groot succes in de Chemie divisie had
toegepast. Deze methodiek hield in dat de divisies periodiek dienden te rapporteren over
de ontwikkeling van de financiële resultaten. Hierdoor konden afwijkingen eerder
gesignaleerd worden en kon de Raad van Bestuur tijdig bijsturen. Deze nieuwe methodiek
was belangrijk doordat deze een in de periode 1969-1982 in de (grote) Raad van Bestuur
gegroeide gewoonte doorbrak. Deze bestond eruit dat de divisiepresidenten weliswaar een
toelichting op maand- en kwartaalcijfers gaven, maar verder niet werden aangesproken op
de vraag welke maatregelen men kon nemen om de resultaten te verbeteren. Met de
introductie van de Rolling Forecast-methodiek werd aan deze gewoonte een einde
gemaakt. De invoering van de Rolling Forecast-methodiek kan dan ook worden
beschouwd als een belangrijke vernieuwing van tot dan toe gehanteerde
managementpraktijken. De Akzo Holding kon met behulp van deze methodiek haar
financiële (aan)sturing van de divisies versterken.

Bezinning op de corporate strategie:
De gunstige ontwikkeling van de financiële resultaten zette gedurende 1984 door. In
oktober van dat jaar stelde de voorzitter van de Raad van Bestuur, in een inleiding op het
symposium van de Nationale Investeringsbank, tevreden vast, dat de “turnaround” van
Akzo geslaagd was. In januari 1985 kon Akzo terugzien op het beste jaar in haar 15-jarige
bestaan. De nettowinst over 1984 bedroeg maar liefst fl 752 miljoen, een stijging van 76%
ten opzichte van het voorgaande jaar. De voorzitter van de Raad van Bestuur stak zijn
tevredenheid niet onder stoelen of banken: “Het is speciaal verheugend dat van alle
divisies, de grootste nettowinst door de Enka-Groep werd behaald, hoewel wanneer wij de
winst aan de omzet of het geïnvesteerde vermogen relateren, Akzo Pharma wederom het
beste resultaat laat zien”xlvii. In april 1985 benadrukte hij nog eens, dat Akzo een
voortreffelijk jaar achter de rug had, en stelde: “Door de verbeterde financiële positie is
ruimte ontstaan voor een offensieve strategie, die een versnelling zal geven in de verdere

                                                                                                                                    
Bron: Bron: Akzo Strategic Plan 1984-1989, november 1984 (2-nd draft).
109 Ook het HRM beleid was een verantwoordelijkheid van de divisies. Op Akzo niveau bestond
slechts een kleine afdeling die zich bezig hield met beoordeling- en beloningsvraagstukken van de
Akzo corporate top en de directies van de divisies. Door de interdivisionele overplaatsingen en het MD
charter vergrootte de Akzo-holding haar rol op dit terrein. Pas jaren later, namelijk door de oprichting
in 1989 van het Akzo Human Resource Department (AHRM), kreeg Akzo corporate substantiële
invloed op de gang van zaken.
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groei”xlviii. Ook de financiële resultaten over 1985 bleken voor de derde keer op rij de
verwachtingen te overtreffen. Omzet en bedrijfsresultaat stegen licht, het netto resultaat
liep op tot fl 843 miljoen (+12%).

In de samenstelling van de productmix zette Akzo door middel van acquisities en
desinvesteringen in de periode 1983-1985 forse stappen110. In 1983 wist Akzo een
verfbedrijf in de VS te acquireren, werd BrandRex verkocht (in het kader van de
reorganisatie van Akzona) en werd Enka Austria gesloten; daarnaast werd met Shell een
joint venture opgericht voor de productie van PVC grondstoffen. In 1984 wist Akzo in de
VS, wederom op coatinggebied, een tweetal acquisities te plegen, te weten Lanchem
(harsen) en Bostik Finch (vliegtuiglakken). Daarnaast was mei 1984 bekengemaakt dat
Akzo overwoog de Consumentenproductendivisie te bundelen met Shell’s
dochteronderneming Temanaxlix. In de loop van 1985 werd een groot aantal
ondernemingen overgenomen, waaronder Legrain (consumentenproducten, België), Levis
(verf, België), Litton Bionetics (biotechnologie, VS), Warner Lambert (diagnostica, VS),
Heidelberg (levensmiddelen, Denemarken). In 1985 vond ook een aantal ingrijpende
desinvesteringen plaats, met name in de VS. Naast Armira stootte Akzo American Enka af
(eveneens in het kader van de reorganisatie van Akzona)111. De beoogde reductie van het
vezelaandeel in de totale omzet van Akzo was betrekkelijk gering112. Akzo was door de
verschillende vezelcrises (1972, 1975, 1980/1981) harder getroffen dan haar concurrenten,
en als gevolg van de resulterende kapitaalschaarste in haar groei achtergebleven. Nu
Akzo de vezelproblematiek overwonnen leek te hebben, en er door de goede financiële
resultaten weer ruimte was ontstaan voor offensieve groei, was de vraag naar de
concurrentiepositie van Akzo actueel geworden. Deze vraag werd nog actueler door twee
markante gebeurtenissen, die Akzo dwongen zich te bezinnen op zowel haar
concernstrategie als -identiteit.

Eind 1984 kreeg Akzo plotseling de mogelijkheid een bod uit te brengen op de
chemiebelangen van Beatrice Food. Echter, nog voordat Akzo daartoe over had kunnen
gaan, bleken Beatrice Food en ICI al een principeakkoord bereikt te hebbenl. Het
mislukken van deze eerste serieuze poging een majeure acquisitie te doen, woog zwaar.
Tegelijkertijd maakte dit voorval duidelijk, dat Akzo ook bij volgende acquisitiepogingen zou
moeten blijven opboksen tegen “megaspelers”, zoals ICI, BASF, en Hoechst. Zij
beschikten over veel grotere financiële reserves om aan de hoge overnameprijzen te

                                                     
110 Deze aankondiging werd algemeen gezien als een eerste aanzet tot het afstoten van de
Consumentenproductendivisie. Tegen de achtergrond van de historie van Akzo werd deze
aankondiging als een ingrijpend besluit gezien. Het zou immers het einde betekenen van de tijdens de
AKU - KZO fusie geformuleerde ambitie om ook op het terrein van de consumentenproducten een
stevige “poot” te ontwikkelen. De overdracht van 49% van de aandelen in de Consumentenproducten
divisie werd in 1985 geëffectueerd.
111 In het licht van de historie van AKU/Akzo was dit een dramatisch besluit. American Enka was
immers reeds in 1929 opgericht en had binnen het portfolio van AKU een beduidende rol gespeeld.
American Enka was ooit de parel in de kroon in het AKU portfolio. De waarde van dit bedrijf destijds
kan worden geïllustreerd door het feit dat Dow Chemical, in de zestiger jaren, eens een overname bod
gedaan op grond waarvan AKU niet minder dan een derde van alle uitstaande aandelen Dow
Chemical in handen zou hebben gekregen! Door de desinvesteringen van Armira en American Enka
verliest Akzo m.b.t. de gestelde internationalisatie doelstelling overigens veel terrein.
112 De samenstelling van de productmix verbeterde in de periode 1979 - 1984 nauwelijks (zie overzicht
samenstelling productmix Akzo 1969-1994 in de bijlage)112. De vezels namen nog steeds een groot
deel van de totale omzet van Akzo voor hun rekening (32 --> 30%). De bijdrage aan het
bedrijfsresultaat (20% --> 32%)112 was in tegenstelling tot 1979 in 1984 echter in balans met het omzet
aandeel. Het omzetaandeel van de beide Chemie divisies, alsmede de Coatings en Pharma divisie,
was constant gebleven. De bijdrage van de Pharma divisie aan het bedrijfsresultaat van Akzo was
zelfs nog verder gestegen (21 --> 26%; dit bij een gelijkblijvend omzet aandeel van 11%!).
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kunnen voldoen. Deze conclusie werd al snel bewaarheid door het mislukken van een
tweede acquisitiepoging. In de eerste helft van 1985 trachtte Akzo de Amerikaanse
verfgroep Inmont te acquireren, maar het door Akzo uitgebrachte bod werd door BASF
overboden.

Deze beide gebeurtenissen waren aanleiding tot een uitgebreide concurrentieanalyse. Het
strategisch plan (Akzo 1985-1990), dat november 1985 verscheen, bestond uit een
gedetailleerde analyse van de positie en de strategie van de tien grootste concurrenten113.
Op grond van deze analyse formuleerde men met betrekking tot de concurrentiepositie van
Akzo een drietal conclusies. Akzo speelde qua omvang en schaalgrootte (gemeten in
omzettermen) niet langer in de eredivisie mee, maar was naar de eerste divisie afgezakt.
De relatieve teruggang van Akzo weet men aan het feit dat Akzo harder dan
concurrerende concerns was geraakt door de vezelproblematiek vanwege het relatief grote
aandeel van de vezels in het portfolio van Akzo. De tweede conclusie was dat Akzo, door
het ontbreken van investeringsfondsen tijdens de herstructureringsperiode114, in een aantal
belangrijke productgroepen achterop was geraakt bij haar belangrijkste concurrenten (m.n.
Pharma en Coatings). De derde conclusie was dat de financiële kracht van Akzo (gemeten
in termen van cash flow) ten opzichte van de megaspelers duidelijk geringer was. Op basis
van deze bevindingen stelde men vast, dat Akzo bij volgende acquisitiepogingen het
onderspit zou blijven delven. Er waren naast deze weinig bemoedigende conclusies ook
een paar lichtpunten. In een aantal productgroepen of GPU’s nam Akzo wereldwijd wel
een leidende positie in. Ook zag men binnen verschillende divisies complementaire
technologische expertisegebieden en mogelijkheden voor het benutten van
“synergiepotentieel”. In dit verband werd in dit strategische plan de decentrale structuur
van Akzo benoemd als een concurrentievoordeel. Tegelijkertijd werd aan de andere kant
evenwel expliciet benadrukt dat de interne samenhang verstevigd diende te worden wilde
Akzo dit  “synergiepotentieel” daadwerkelijk kunnen benutten. Ook stelde men vast dat in
toekomst ingrijpende keuzen in het portfolio, ofwel de samenstelling van de “productmix”,
noodzakelijk waren. Het was duidelijk dat (lang) niet alle expansieplannen van de
verschillende divisies gefinancierd konden worden door de ontoereikende financiële
middelen.

Omslag in de opstelling van de voorzitter van de Raad van Bestuur: “Akzo als groep”
De gebeurtenissen rondom de twee mislukte overname pogingen (Beatrice Food en
Inmont) vormden de directe aanleiding voor een omslag in de opstelling van de voorzitter
van de Raad van Bestuur. In zijn nieuwjaarstoespraak van januari 1985 gaf hij op
onderstaande wijze kernachtig betekenis aan de ontwikkeling van Akzo:  
“Nieuwe ontwikkelingen, die zich vooral ook in de chemische industrie voltrekken, vereisen
aanpassingen. Ook voor Akzo. Zo zal er in de komende jaren aandacht moeten worden besteed aan
het bevorderen van het samenwerkingspotentieel binnen de groep. In dit kader heeft de Raad van
Bestuur het stimuleren van groepsdenken als een wezenlijk element opgenomen in het strategisch
beleid. Via gerichte maatregelen zal aan een voor dit proces veelal noodzakelijke
mentaliteitsverandering moeten worden gewerkt. Deze verandering zal moeten uitmonden in het in
meerdere mate heen kijken over de divisiegrenzen. De divisie-identiteit blijft belangrijk, maar
daarnaast zal er een duidelijk profilering van Akzo als groep nodig zijn, waarbinnen de divisies zich

                                                     
113 In de concurrentieanalyse waren de volgende aspecten meegenomen: (1) samenstelling
productmix, (2) concurrentiepositie in de belangrijkste productgroepen, (3) geo-mix, (4) financiële
kracht en (5) organisatie en managementstructuur.
114 Zie voor een overzicht van de investeringsuitgaven in duurzame productiemiddelen als percentage
van de omzet over de periode 1969-1994, het overzicht Rentabiliteit, financiële structuur en
investeringen Akzo 1969-1994 in de bijlage. Uit dit overzicht blijkt dat in de periode 1976-1984 deze
ratio rond een zeer laag niveau zweefde (nl. 3,8-5,2%). Uit een soortgelijk overzicht Rentabiliteit,
financiële structuur en investeringen Akzo versus concurrenten 1969-1994, in bijlage C.4, blijkt dat
deze ratio bij Akzo zich ook in relatieve zin op een zeer laag niveau bevond (met name in 1979),
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ontwikkelen” ..... “Wanneer ik in het voorgaande accenten heb gelegd op het belang van Akzo als
groep,  betekent dat niet dat ik de betekenis en de eigen identiteit van operationele eenheden zou
willen veronachtzamen. Integendeel. De groep als geheel kan pas sterk zijn indien de geldende
gedecentraliseerde verantwoordelijkheid van de divisies voor de operationele activiteiten
onverminderd van kracht blijft. De gedecentraliseerde verantwoordelijkheid is echter geen doel in
zichzelf, maar een effectieve manier om de groep als geheel flexibel en gemotiveerd te laten
opereren”li.
Bron: Nieuwjaarstoespraak Loudon, januari 1985.

De voorzitter van de Raad van Bestuur begon het begrip [Akzo als] “groep” centraal te
stellen en signaleerde een spanningsveld tussen het versterken van de Akzo identiteit en
het handhaven van de bestaande divisie identiteit. Daarnaast begon hij voor het eerst
expliciet het basisprincipe van de gedecentraliseerde verantwoordelijkheid van de divisies
aan de orde te stellen, dat sinds het ontstaan van Akzo de grondslag vormde voor de
concernorganisatie. In de nieuwjaarstoespraak werden tevens een aantal concrete
maatregelen aangekondigd om Akzo meer als “groep” te laten functioneren115. Deze
nieuwjaarstoespraak, waarin aan de kern van de problematiek van Akzo geraakt werd, kan
worden beschouwd als een monoloog en een poging tot het op gang brengen en
inkaderen van een dialoog. In deze fase (het jaar 1985) was de tijd kennelijk nog niet rijp
om een doorbraak te bewerkstelligen met betrekking tot het “groepsdenken”, de
“mentaliteitsverandering” of de gedecentraliseerde verantwoordelijkheid van de divisies.

5.3 Missiediscussie en de naamgeving kwestie (december 1985 – eerste helft 1986)

In de loop van 1985 kwam de voorzitter van de Raad van Bestuur tot de slotsom dat er een
doorbraak gecreëerd diende te worden. In december van dat jaar organiseerde hij een
missie discussie in de Groepsraad. De aldaar gevoerde dialoog leidde echter niet, ondanks
de zorgvuldige voorbereiding, tot het beoogde resultaat.

Aanloop en voorbereiding:
In de loop van 1985 nam de voorzitter van de Raad van Bestuur deel aan een congres van
het Nederlands Genootschap voor Public Relations te Amsterdam. Op deze bijeenkomst
hield G.J. Nightingale, managing director van SynerGenics / Burson-Marsteller, een in
London gevestigd bureau voor corporate identiteitsvraagstukken, een inleiding. Deze
lezing sprak hem zeer aan en hij knoopte een gesprek aan, waarin Nightingale zijn
opvattingen bevestigde dat Akzo een identiteitsprobleem had. De Raad van Bestuur
besloot, na een tweede gesprek, met hulp van Nightingale een bijeenkomst met de
Groepsraad te organiseren, gericht op het formuleren van een missie voor Akzo. Deze
bijeenkomst, die plaats vond op 15 en 16 december 1985, was zeer zorgvuldig voorbereid.
Daartoe hadden alle deelnemers een uitgebreid instructiedocument ontvangen met een
aantal huiswerkopdrachten. De belangrijkste opdracht ging over de sterke en zwakke
punten van Akzo. Daarnaast bevatte het document een aantal bijlagen, waaronder een
media-artikel over Akzo, waarin de voorzitter van de Raad van Bestuur, enkele Akzo-
medewerkers en externe experts hun mening gaven over Akzo.

                                                     
115 In dat kader werden maakte de Raad van Bestuur onder meer bekend dat de corporate research-
instituten en Akzo Engineering rechtstreeks onder de Raad van Bestuur werden geplaatst. Door deze
organisatorische wijziging was de Raad van Bestuur beter in staat de omvang en richting van de R&D-
programma’s te laten aansluiten bij het strategische beleid. Deze wijziging markeert een duidelijke
progressie (vanuit corporate gezichtshoek) in het debat over R&D, dat al sinds begin 1981 werd
gevoerd en in de Beraadsdagen van augustus 1983 nog ‘onbeslist’ was geëindigd.
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De kern van de zaak draaide om:
• “Akzo n.v., a $ 5 billion-a-year chemicals conglomerate little known outside its own industry”;
• “Loudon is making Akzo a real company instead just a collection of companies”;
• “On paper, Akzo is the third-largest Dutch-owned industrial firm. But it is still a comparative minor

compared with its foreign competition - the whale Du Pont and the sharks ICI, BASF, Bayer and
Hoechst, which carry more corporate cloud”;

• “He [Loudon] was disappointed when Britain’s ICI beat Akzo to the punch with its successful $
750 million bid for the specialty chemicals division of Beatrice Food, last year”. [ …]  “An even
bigger disappointment was Akzo’s failure to buy paints manufacturer Inmont from United
Technologies of the US, after making a bid that was pre-empted by Badische”.

• “Loudon would like the rest of Akzo to take the same attitude -to see itself as one. He wants the
divisions to take a more Akzo-minded view, he says. Without, of course, destroying their
identity”.

Bron: Tekstfragmenten uit artikel van Roy Hill, getiteld “Holland’s Akzo carves out a profitable niche”¸
International Management, november 1985, p. 93-96.

Uit het artikel kwamen duidelijk twee kernthema’s naar voren: Akzo heeft onvoldoende
naamsbekendheid als concern en een zwakke corporate identiteit. In de buitenwereld
stond Akzo vooral te boek als een chemisch conglomeraat met een beperkte corporate
bekendheid, zeker in vergelijk tot grotere spelers als ICI, BASF en Hoechst. De oproep van
de voorzitter van de Raad van Bestuur, via het artikel aan de rest van Akzo (met name de
divisies), om Akzo als één geheel te zien vormde de kern van de zaak.

Verloop van de missie discussie bijeenkomst:
De bijeenkomst startte op een zondag. Dit was ongewoon en versterkte vooraf bij enkele
aanwezigen het gevoel dat er iets belangrijks stond te gebeuren. De deelnemers116

hebben de bijeenkomst, die geleid werd door de externe adviseur Nigthingale, op
verschillende wijze ervaren117. De één benadrukte dat er tijdens de missiediscussie een
gevoel ontstond van “we zullen de fusie eens afmaken”, terwijl een ander de bijeenkomst
ervaren heeft als een goed geregisseerde show.

Resultaat van de bijeenkomst:
De missiediscussie resulteerde in een missie definitie (“Our mission”) en een opsomming
van sterke en zwakke punten van Akzo (zie bijlagen 5.1 en 5.2 in de bijlage bij hoofdstuk
5). In de opsomming van de sterke en zwakke punten van Akzo valt een aantal zaken  op.
Allereerst het feit dat het begrip “decentralisatie” als sterkste punt werd genoemd.
Hieronder werden zowel de winstverantwoordelijkheid van de divisiepresident als de
divisiestructuur verstaan. Ook de sterke divisie identiteit en merken scoorden redelijk
hoog (8ste). Het door de Raad van Bestuur zo benadrukte synergiepotentieel werd blijkbaar

                                                     
116 Bij de missiediscussie (15-16 december 1985) zijn, naast Nigthingale als begeleider, alle
Groepsraadsleden aanwezig; in totaal 15 personen. Het ging om de volgende personen: Loudon,
Veldman, Van der Werf en Zempelin (leden Raad van Bestuur), Bergsma en Geerlings (functionele
corporate stafdirecteuren, resp. verantwoordelijk voor Financiële Zaken en Research & Development),
Collot d’Escury (Akzo Zoutchemie), Hutter (Enka Groep), Stöhr (plv vz Enka Groep), Jabobs (Akzo
Consumentenproducten), Vermeeren  (Akzo Pharma), Westermann (Akzo Chemie), Zaal (Akzo
Coatings), Berghuis (Akzo Nederland) en Huges (secretaris Raad van Bestuur).
117 Het verloop, het belang en het eindresultaat van deze bijeenkomst wordt door de verschillende
geïnterviewde personen, in niet onbelangrijke mate anders geïnterpreteerd. Elke geïnterviewde heeft
eigen herinneringen aan en interpretaties van het verloop van de missiediscussie en de kernpunten
die daarin bediscussieerd zijn. Het daadwerkelijke verloop van de missiediscussie kon in het kader
van dit onderzoek niet gereconstrueerd worden. De zwakke corporate identiteit van Akzo was wel één
van belangrijkste issues vooraf (hetgeen de deelnemers ook was gebleken uit het briefing document),
maar op grond van de interviews is vastgesteld dat tijdens de bijeenkomst zeker niet met zoveel
woorden is gezegd dat Akzo een nieuwe huisstijl zou moeten ontwikkelen. Ook is niet duidelijk of het
thema, het gebrekkige profiel van Akzo, de discussie wel zo gedomineerd heeft.
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als minder sterk ingeschat en eindigde slechts op de 19de plaats. Zeer opvallend in de
opsomming van de zwakke punten is dat de zwakke corporate identiteit slechts als
negende werd genoemd! Als zwakste punt gold het human resource beleid, waaronder
werd verstaan de mogelijkheden om mensen over te plaatsen, training/ontwikkeling en het
inflexibele beoordeling- en beloningssysteem. De verschillen tussen de divisies, de
corporate team spirit en de relaties daartussen werden eveneens als zwak gezien, en
stonden op de 3de plaats. Ook de verschillen tussen Enka en de andere divisies (7de) en
het gebrek aan eenstemmigheid in de Raad van Bestuur (10de) scoorden redelijk hoog.
Tevens viel op dat in de tekst van “Our Mission’, de nadruk (qua inhoud en formulering) op
begrippen lag als: “operating divisions”, “highly decentralized divisions”, “driving
responsibility and accountability as far down the organization as possible”. De
“Akzo as a team” gedachte kwam daarentegen aanzienlijk minder pregnant uit de
missieformulering naar voren.

De voorzitter ventileert zijn visie:
In de nieuwjaarstoespraak van januari 1986 zette de voorzitter van de Raad van Bestuur
de missie uiteen aan de verzamelde Akzo-top118, benoemde een aantal van de sterke en
zwakke punten en gaf daarbij aan wat zijn agenda was: “Met dit beeld van de sterke en
zwakke punten heb ik tevens aangegeven waar onze uitdagingen liggen” lii. Al eerder is
aangeven dat hij zich met betrekking tot de door hem gewenste ontwikkeling van Akzo
steeds nadrukkelijker en zichtbaarder op ging stellen. Zo ging hij ook andere
gelegenheden gebruiken om zijn visie te ventileren [monoloog] en zodoende te trachten
betekenis te geven aan de ontwikkeling van Akzo. Zijn visie komt bijvoorbeeld naar voren
in een rede voor het NCD - jaarcongres119:
“Akzo bevindt zich in een fase van offensieve groei. Deze fase komt na een periode van de
overlevingsstrategie, die succesvol is geweest dankzij het feit dat de aandacht niet alleen was  gericht
op het weer verkrijgen van een winstgevende situatie, maar ook op het creëren van een organisatie
die toekomst heeft. Nu er een gezonde financiële basis is gelegd voor verdere groei en de
toekomstperspectieven voor een versterking van de positie gunstig zijn, is er bijzondere aandacht
vereist voor het nader vorm geven aan de offensieve strategie”. … Tegen deze achtergrond zijn bij
Akzo naast strategische ondernemingsdoelstellingen, ook strategische projecten in gang gezet, die
gericht zijn op een beter functioneren van de organisatie, en meer specifiek op het stimuleren van
menselijke en technische kwaliteit. … Tot deze strategische projecten, die een geïntegreerde,
evenwichtige aandacht vereisen en dwars door de organisatie lopen, behoren onder meer het
versterken van de corporate identiteit, het bevorderen van samenwerkingsvormen binnen de
groep, bijzondere aandacht voor management development, informatie technologie en wat wij
noemen, meer aandacht voor operaties.
Bron: Citaat uit rede Loudon voor het NCD-jaarcongres, 29 april 1986 in Utrecht.

In deze toespraak werd ook het belang van “het versterken van de corporate identiteit”
benadrukt en geplaatst in het licht van de historie van Akzo:
“Extern draagt het versterken van de corporate identiteit] bij tot betere beeldvorming. ... Het interne
aspect speelt met name bij Akzo een belangrijke rol tegen de achtergrond van zijn
ontstaansgeschiedenis en zijn decentrale organisatiestructuur. Zoals bekend is Akzo gevormd uit
fusies en overnemingen, waardoor vaak zeer uiteenlopende activiteiten en bedrijfsculturen bij elkaar
zijn gebracht. Extra aandacht is nodig voor het ontwikkelen van groepsdenken, waardoor
mogelijkheden tot samenwerking beter kunnen worden benut”liii.

                                                     
118 Opmerkelijk genoeg is later aan de oorspronkelijke tekst nog een additionele doelstelling
toegevoegd, te weten: “We will make maximum advantage of the existing and potential synergies
between the various Akzo operating units” (bron: Brief van Huges aan Burson-Marsteller, 14 januari
1986).
119 De rede werd integraal afgedrukt in het mei nummer van Akzo Berichten om deze visie binnen
Akzo op grote schaal bekendheid te geven.
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Debat over de naamgeving van de divisies:liv

In de periode volgend op missie-discussie bijeenkomst werden een aantal
vervolggesprekken met Ninghtingale gevoerd over de vraag hoe de missie-discussie te
vervolgen. Ondermeer werd afgesproken dat Nightingale, tijdens de Akzo management
conference in de VS (maart 1986) een inleiding ging verzorgen over corporate identiteit.
Het doel was: ”sensitising senior managers to the importance of Akzo having a strong
corporate identity”lv. Ondertussen hadden de divisies op verzoek van de Raad van Bestuur
commentaar geleverd op het overzicht met de sterke en zwakke punten van Akzo.
Nightingale evalueerde de door de divisies gemaakte opmerkingen en in zijn rapport legde
hij de vinger op de zere plek:
"As might also be expected, while some issues are more complex than others, the key to addressing
nearly every issue raised is one of commitment".  [….] "Therefore, if the needs identified here do not
get addressed over the near term, it is because people do not want to address them, and not because
they are so complex or difficult". […] "There is a tendency within Akzo to deal with interdivisional
conflicts by:
a. Politely ignoring them;
b. Sweeping them under the rug; or,
c. Studying them to the point that nothing ever gets resolved”.
Brief, getiteld Weaknesses and Synergies, by G.J. Nigthingale to A.A. Loudon, 28 march 1986.

Verdere en meer inhoudelijke opmerkingen werden gegroepeerd rond drie rubrieken, te
weten Corporate identiteit, MD, en R&D. De aanbevelingen logen er niet om. Ninghtingale
stelde een verandering van de topstructuur voor, op basis van een ‘presidentsmodel’,
waarin de CEO eindverantwoordelijkheid zou dragen. Het principe van consensus en
unanieme besluitvorming in de Raad van Bestuur, dat sinds de fusie werd gehanteerd, zou
losgelaten moeten worden in dit presidentsmodel. Deze aanbeveling werd evenwel niet
opgevolgd, vermoedelijk omdat deze topstructuur niet aansloot bij de managementstijl van
Akzo en de verhoudingen in het topmanagement. Wel werd ingestemd met een ander
voorstel om binnen de divisies een zelfde missieformuleringsproces te starten en om een
onderzoek uit te voeren naar de naamsbekendheid van Akzo en Enka in, met name, West-
Duitsland. Beide activiteiten vormden een onderdeel van het stappenplan (“the process”),
zoals dat door Nigthingale was voorgesteld en dat tot doel had de versterking van de
corporate identiteit van Akzolvi.

De sleutelvraag: Eén onderneming (“Akzo”)  of een federatie van divisies (“Akzo groep”)?
Rond mei 1986 formuleerden alle zes Akzo divisies, op basis van Nightingale’s
handleiding, een divisiemissie. Nightingale inspecteerde de missieverklaringen van de
divisies en het bleek hem dat “drie divisies zich presenteren als min of meer zelfstandige
ondernemingen” lvii. Dit bleek onder meer uit de gekozen naamgeving, te weten Enka
Company, Akzo Coatings Enterprise, Akzo Pharma Corporation. Hij vond dat de
relatie tussen de divisies en de moedermaatschappij in termen van “... een divisie van de
Akzo Groep ..” diende te worden benadruktlviii. Huges (in zijn rol als secretaris van de
Raad van Bestuur verantwoordelijk voor dit proces) pakte deze suggestie van Nigtingale
op. Ter voorbereiding van een vergadering van de Raad van Bestuur stelde hij namelijk de
volgende sleutelvraag met betrekking tot de betekenis van het begrip “Akzo”:
“De vraag doet zich hier voor of wij Akzo zien als één onderneming, dan wel als een groep van
ondernemingen. Ik zou er de voorkeur aangeven om uit te gaan van de één-
ondernemingsgedachte. Dit sluit ook het beste aan bij het ‘mission statement’ proces. Concreet
betekent dit dat in alle divisiestatements wordt opgenomen: “a division of Akzo”, en niet ‘a division of
the Akzo Group’ ”.
Bron: Akzo memo omtrent Divisie mission statements, van Huges aan leden Raad van Bestuur, 13
juni 1986.

In een vergadering van de Raad van Bestuur (eind juni) werd de kwestie aan de orde
gesteld. Men kwam tot de slotsom dat in alle missieverklaringen van de divisies, na de
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naam van de divisies, opgenomen diende te worden: “- a division of Akzo-”lix. Over de
vraag of daarbij moest worden uitgegaan van ”Akzo”, dan wel van de “Akzo Groep”
werden de leden het echter niet eens. De fundamentele vraag die bij de “Akzo” of “Akzo
groep” discussie beantwoord moest worden, had betrekking op de keuze voor Akzo als
één onderneming of een federatie van divisies. De confrontatie van meningen wijst erop
dat in deze vergadering van een dialoog geen sprake is geweest. De Raad van Bestuur
was gedwongen deze symbolische en cruciale kwestie door te schuiven naar de volgende
Groepsraadsvergadering.

De kwestie van de naamgeving van (de) Enka (divisie):
Uit het onderzoek van een externe bureau (Burson-Marsteller) bleek de naamsbekendheid
van Enka in Duitsland tegen te vallen. Ten aanzien van het imago van Enka bestond een
duidelijke discrepantie tussen de indruk van het Enka topmanagement en de resultaten
van het onderzoek. Tussen het Akzo en Enka topmanagement ontstond een debat over de
naamgeving van Enka. Het Akzo-topmanagement stelde zich op het standpunt, dat elke
divisienaam diende te bestaan uit “Akzo”, aangevuld met een productomschrijving. De
naam “Enka” zou dan in “Akzo Vezels” moeten worden veranderd. Het uitgangspunt van
het Enka topmanagement was juist het behoud van de eigen Enka identiteit120:
“Tot eind jaren tachtig bepaalde Enka AG het beeld van Akzo in de BRD. Algemeen werd Enka AG
gezien als de Duitse Akzo-dochter. Ten onrechte werd dikwijls aangenomen, dat alle activiteiten van
Akzo in de BRD onder het dak van Enka waren samengebracht. Dat hield in dat Enka AG nog steeds
voordeel had van de vroegere reputatie van Glanzstoff”lx.

Volgens het topmanagement van Enka zou de sterke identiteit van de vezel en de andere
Akzo-activiteiten in Duitsland verloren gaan, wanneer Enka AG zou ophouden te bestaan.
Derhalve deed het een compromis voorstel aan het Akzo-topmanagement om dit gevaar te
ondervangen. Het compromis voorstel, ‘Akzo Enka’, werd echter niet geaccepteerd. De
argumentatie was: “De door Enka voorgestelde oplossing “Akzo Enka” zal met name in de
financiële wereld aanleiding kunnen geven tot verwarring en is uit dien hoofde niet
geschikt. Besloten is dat in de divisienaam ‘Akzo’ dient voor te komen, aangevuld met een
productbeschrijving”lxi. Ook hier zien we weer het belang van distincties tot uiting komen in
begrippen als Akzo vezels en Akzo Enka.
Voor Enka had deze beslissing verstrekkende gevolgen doordat deze impliceerde dat de
eigen identiteit, die nota bene pas enkele jaren daarvoor geïntroduceerd was, losgelaten
en vervangen diende te worden door een Akzo identiteit. Het rapport over de
naamsbekendheid bleek echter een uitweg (van zeer tijdelijke aard overigens, zoals later
zou blijken). De Groepsraad vond het onderzoek onvoldoende professioneel en er was
teveel “naar een antwoord toegewerkt”. Zo wist Enka een compromis te bereiken waarin
de werkmaatschappijen, gedurende een overgangssituatie, wel de naam Enka met de
daarbij behorende identiteit mochten gebruiken. Olins (het ontwerpbureau dat in ‘78/’79 het
Enka tegeltjes logo ontworpen had) kreeg de opdracht na te gaan op welke wijze deze
‘oplossing’ kon worden geëffectueerdlxii. Geconfronteerd met deze weerstand voelde de

                                                     
120 De stellingname van het Enka topmanagement moet worden gezien tegen de achtergrond van de
binationale verhoudingen, die toen nog steeds een rol speelden, en het probleem dat ENKA geen
juridische eenheid was.. Door de historisch gegroeide situatie beschikte Akzo N.V. niet over 100% van
de aandelen van ENKA AG (de juridische opvolger van Glanzstoff AG en ENKA Glanzstoff AG).
ENKA AG was dan ook, volgens de Duitse wetgeving, nog steeds een zelfstandige onderneming met
een eigen Raad van Commissarissen, aandeelhoudersvergadering, publicatieplicht van resultaten etc.
In deze Raad van Commissarissen hadden invloedrijke personen zitting, waaronder bijvoorbeeld
leden van de Raad van Bestuur van de Deutsche Bank (w.o. A. Herrhausen). Door deze historisch
gegroeide juridische situatie, en door het feit dat het zwaartepunt van de vezelactiviteiten in de loop
der tijd naar Duitsland verschoven was, vertegenwoordigde ENKA AG dan ook nog steeds een
behoorlijke mate van (de historisch gegroeide) Duitse zeggenschap.
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Raad van Bestuur van Akzo zich gedwongen afscheid te nemen van Nightingale. De
eerder uitgezette marsroute (“The Process”) moest worden onderbroken.

5.4 Impasse en nieuwe openingen (tweede helft 1986)

Medio 1986 was er, vooral ten aanzien van de corporate identiteit, even sprake van een
impasse, maar er werden al snel enkele nieuwe openingen gecreëerd.

Zempelin’s naderende vertrek:
In mei 1986 was al aangekondigd dat het lid van de Raad van Bestuur, dat functioneerde
als contactpersoon voor Enka, Zempelin, per 1 mei 1987 met pensioen ging en zou
worden opgevolgd door de voorzitter van de directie van Akzo Nederland (J. Berghuis, die
daarvoor lid van de divisiedirectie van Akzo Coatings was geweest). Dit vertrek had twee
implicaties. De historisch gegroeide sterke Duitse invloed in de Raad van Bestuur van
Akzo N.V. verminderde en Enka beschikte niet langer over een eigen vertegenwoordiger in
de Raad van Bestuur van Akzo. Berghuis functioneerde weliswaar als “point of contact”
voor Enka, maar was niet afkomstig uit deze divisie. Vermoedelijk kreeg het Akzo-
topmanagement door het aftreden van Zempelin, die alom werd gerespecteerd, meer
armslag121. De dominante coalitie van Akzo veranderde qua samenstelling en dit  maakte
nieuwe impulsen en openingen mogelijk. Dit blijkt onder meer uit twee belangrijke
openingen die werden gecreëerd in de Beraadsdagen van de Raad van Bestuur (augustus
1986), waaraan Berghuis al deelnam. De eerste opening was het eigen functioneren en
dat van de corporate staf. De tweede had betrekking op de corporate identiteit.

Aandacht voor functioneren Raad van Bestuur en corporate staf:
In de Beraadsdagen van augustus 1986 besteedde de raad expliciet aandacht besteed
aan haar eigen functioneren. De voorzitter van de Raad van Bestuur benadrukte bij deze
gelegenheid, dat in zijn optiek de originele filosofie van consensus en collectieve
verantwoordelijkheid gehandhaafd moest blijven. Om die reden was eerder het door
Nightingale gesuggereerde (maart 1986) presidentsmodel verworpen. Tijdens deze
Beraadsdagen stelde men vast binnen het Raad van Bestuursverband in structurele zin
onvoldoende tijd beschikbaar te hebben, om fundamentele issues voldoende diepgaand te
kunnen bespreken. Uit de notulen blijkt bovendien dat de Raad van Bestuur voordien vaak
incompleet was tijdens de reguliere vergaderingen. Nu achtte men deze gang van zaken
nadelig om als team te kunnen functioneren en werd besloten, dat alle leden van de Raad
van Bestuur voortaan tijdens Raad van Bestuursvergaderingen aanwezig dienden te zijn.

Na deze Beraadsdagen kregen twee stafdirecteuren, te weten de stafdirecteur Organisatie
en de stafdirecteur Strategische Planning , opdracht een inventariserend onderzoek in te
stellen naar het functioneren van de centrale staf op het hoofdkantoor. Deze opdracht
kwam voort uit signalen van ontevredenheid binnen de staf zelf. Een aantal hoge
staffunctionarissen had herhaaldelijk naar voren gebracht dat zij een duidelijk gebrek
ervoeren aan “cohesie” in de top122.

                                                     
121 Hetzelfde gold overigens voor Hutter, de voorzitter van de Enka Groep, die nu voorbereidingen kon
treffen om binnen de gecentraliseerde Enka groep organisatorische vernieuwingen te verwezenlijken
door Business Units te introduceren.
122 Dergelijke gevoelens van ontevredenheid in de centrale staf waren overigens niet nieuw. Reeds bij
het intrekken van het structuurplan in 1972, en later bij de tweede vezelcrisis in 1975, hadden een
aantal stafdirecteuren hun ontevredenheid over het functioneren van de centrale staf en de relatie
centrale staf - Raad van Bestuur, tot uitdrukking gebracht. Ook in 1981/1982 had Van den Bos nog
moeten ingrijpen in een situatie waarin de spanningen tussen een aantal stafleden tot uitbarsting
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In december 1986 presenteerden beide stafdirecteuren hun bevindingen aan de Raad van
Bestuur:
de Raad van Bestuur “managet” de staf niet;
de Raad van Bestuur gebruikt de staf wel, maar adhoc;
de staf “managet” zichzelf niet, onder meer te weinig aandacht voor dwarsverbanden;
de Raad van Bestuur heeft te weinig aandacht voor het functionele beleid (onevenwichtigheid divisies
/ geografisch / functioneel beleid)”.
Bron: Samenvatting van de bevindingen van de beide stafdirecteuren, in het Rijnconsult rapport
Onderzoek stafstructuur Hoofdkantoor¸door H de Ruijter, april 1987.

Op grond van het kritische interne rapport werd een externe adviseur ingeschakeld om
bovenstaande bevindingen te toetsen en aanbevelingen te doen voor mogelijke
oplossingen. Hiertoe schakelde de Raad van Bestuur de directeur van het uit Akzo
afkomstige adviesbureau Rijnconsult in (De Ruijter). Deze vormde zich door middel van
een twaalftal interviews met direct betrokken een beeld van de situatie. Zijn conclusie was
dat de gesignaleerde problematiek enerzijds te karakteriseren was als een
structuurprobleem, en anderzijds als een functioneringsprobleem. Zijn bevindingen over
deze structuur:
“Mijn indruk was dat het een hele versplinterde groep was. Daarvoor was de structuur ook niet
bevorderend. Er waren afdelingen die rechtstreeks aan de Raad van Bestuur rapporteerden of aan één lid
van de Raad van Bestuur. Er waren afdelingen die via een tussenfase, dan wel een  tussenpersoon
rapporteerden aan de Raad van Bestuur. Er rapporteerden stafafdelingen aan de beide functionele leden
van de Groepsraad. En er rapporteerden éénpersoons stafafdelingen’ rechtstreeks aan de Raad van
Bestuur. Het was dus heel divers, heel versplinterd en met heel weinig samenhanglxiii.  

De geringe cohesie werd onder meer verklaard uit het feit dat afdelingsplannen ontbraken,
waardoor functionele doelstellingen en activiteiten van de corporate staf door de Raad van
Bestuur onvoldoende geïntegreerd en bestuurd werden. Het structuurprobleem was met
name een gevolg van de versnippering van de topstructuur en rapportagelijnen van de staf
naar de Raad van Bestuur (zie onderstaande figuur):

Figuur 5.2: Functionele relaties Raad van Bestuur – staf (bron: presentatie Rijnconsult, april 1987).

                                                                                                                                    
dreigde te komen. De verhouding centrale staf - Raad van Bestuur, alsmede in de centrale staf
onderling, hadden al vaker onder druk gestaan.
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De belangrijkste problemen lagen echter in het functioneren van de Raad van Bestuur zelf.
De follow-up van besluiten was onvoldoende en fundamentele zaken werden niet zelden
onvoldoende doorgesproken. Ook informeerde men elkaar onvoldoende. De Ruijter deed
een aantal aanbevelingen de erop gericht waren om een grotere cohesie in de Akzo-top te
bewerkstelligen, maar deze vonden in de periode na de rapportage (april 1987) nauwelijks
gehoorlxiv. Het onderzoek leidde niet tot een fundamentele bezinning in de Raad van
Bestuur van Akzo op “de inrichting en functioneren van de topstructuur”. Wel had het
onderzoek een bewustwordingseffect en leverde het een bijdrage aan verdere
gedachtenvorming in de Raad van Bestuur over de topstructuur en het functioneren van de
interne organisatie123.

Streven naar een versterkte corporate identiteit:
De tweede opening die in de Beraadsdagen was gecreëerd had betrekking op de
corporate identiteit. Olins, waarmee voorafgaande aan de Beraadsdagen gesprekken
waren gevoerd, kreeg de opdracht de identiteit en naamgeving van Enka vorm te geven.
De Raad van Bestuur hoopte dat Olins een belangrijke rol kon spelen bij het tot stand
brengen van een nieuwe corporate identiteit voor Akzo. Op zijn initiatief gaf Olins op 25
september 1986 een presentatie aan de Groepsraad. Olin’s presentatie en de aansluitende
discussie in de Groepsraad bleken succesvol, want er werd besloten na te gaan op welke
wijze de zwakke corporate identiteit van Akzo kon worden “versterkt”124. De Groepsraad
gaf deze opdracht aan een projectteam dat de opdracht had een onderzoek in stellen over
“de wijze waarop de corporate identiteit van de Akzo groep duidelijker gestalte moet
krijgen” lxv. Begin oktober 1986, dus bijna een jaar nadat de missiediscussie had
plaatsgevonden, werd een begin gemaakt met concrete activiteiten om de identiteit van
Akzo te “versterken”. Aan het projectteam namen, naast de secretaris en voorzitter van de
Raad van Bestuur, twee divisiepresidenten deel. Hoe gevoelig de kwestie lag bleek uit het
feit dat in het projectteam zowel een voorstander van een sterke Akzo identiteit (de
Chemie divisiepresident), als een tegenstander (de Pharma divisiepresident) werden
opgenomen. Het projectteam had de opdracht vast te stellen “op welke wijze de identiteit
van Akzo zou kunnen worden versterkt” (overigens zonder dat expliciet was gesteld dat
Akzo een nieuwe corporate identiteit moest gaan introduceren). Voor de voorzitter van de
Raad van Bestuur stond dit echter van begin af aan wel vast. De uitkomst moest leiden tot
een duidelijk geprofileerde Akzo identiteit: “Het hing toch allemaal samen. We waren bezig.
Iedereen wist dat we hadden besloten dat we naar een nieuw logo zouden toekunnen. Dat was
duidelijk, althans vanaf het moment dat Olins binnen was, is dat altijd duidelijk een van de
doelstellingen geweest. Gaan we door met het logo, kiezen we een nieuw logo, of doen we het zonder
logo en schrijven we Akzo op een bepaalde manier?”lxvi.

In de maanden die volgden boekte het projectteam onvoldoende vooruitgang. In zijn
nieuwjaarstoespraak van januari 1987 riep de voorzitter van de Raad van Bestuur de

                                                     
123 Dit blijkt onder meer uit onderstaand tekstfragment:
“In 1987, Akzo conducted a thorough investigation into its corporate functioning. This led to the
conclusions, which should accomplish fundamental changes. From now on, Akzo will much more
forcefully project an image as a unified business organization composed of five divisions. Full
attention will also be given to our company’s internal mechanisms and routines... Our
decentralized organizational structure continues to be the best guarantee of a flexible response to
opportunities in the markets of our choice. But everyone in this decentralized structure should put the
wider Akzo interest first”.
Bron: jaarverslag Akzo 1987, president letter, p. 1.
124 Het bij de missiediscussie, eind december 1985, door alle deelnemers uitgesproken commitment,
dat Akzo een gebrekkig profiel had en dat daar ‘iets’ aan zou moeten worden gedaan, heeft er
mogelijk toe bijgedragen dat de Groepsraadsleden wel moesten instemmen.
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aanwezigen op te geloven in en bij te dragen aan het versterken van de corporate
identiteit, in relatie tot de Akzo missie:
“Het doel van de mission statement was voor velen van u wellicht onduidelijk en voor sommigen
misschien nog steeds. Dat kan ik u ook niet kwalijk nemen. In vele opzichten zijn we nu eenmaal als
Thomas. We moeten het eerst zien om het te geloven. Het is echter wel jammer dat door deze
instelling er veel tijd verloren gaat. Maar uiteindelijk zullen de veranderingen er komen. Voor de
ongelovigen onder u bestaat de mission statement uit louter woorden op papier. Met nadruk wil ik
echter naar voren brengen dat er een commitment achter ligt van alle leden van de Groepsraad, geen
enkel lid uitgezonderd. Dit houdt in dat alle leden zich verplicht voelen om uit te voeren wat er staat en
tevens om een aantal barrières te slechten die de groep beletten te functioneren zoals het zou
moeten”.

Hij pleitte voor een Akzo-gevoel en voor mentaliteitsverandering en formuleerde op
retorische wijze de sleutelvraag:
“Hoe stellen we ons op, als medewerker van een deel van de groep, of ook als medewerkers en
belanghebbenden bij de resultaten van Akzo als groep? Zijn we een federatie van productgroepen
of divisies, of zijn we een eenheid die als zodanig zijn partij mee blaast in de wereld?
Bron: Nieuwjaarstoespraak Loudon, 7 januari 1987.

Dit citaat uit deze nieuwjaarstoespraak illustreert de vaardigheid van de voorzitter van de
Raad van Bestuur om uitdrukking te geven aan zijn visie, de belangrijkste
managementthema’s te benoemen, en deze te betrekken op de ontwikkeling van Akzo, en
vervolgens de sleutelvraag op tafel te leggen. In deze situatie, die trekken van een
impasse vertoonde, was het evenwel noodzakelijk ook op andere fronten doorbraken te
bewerkstelligen.

Doorbraken in de strategie van Akzo:
Voordat in de volgende paragraaf zal worden ingegaan op de wijze waarop deze
doorbraak uiteindelijk tot stand is gekomen, volgt hieronder een uiteenzetting over de
ontwikkeling in de strategie van Akzo. Op dit terrein was namelijk sprake van grote
vooruitgang. In de loop van het jaar 1987 werd een aantal majeure acquisities en
desinvesteringen gedaan. De achtergrond hiervan is als volgt. In dezelfde periode waarin
de naamgeving en identiteitskwestie van Enka speelden (eind januari 1987), vond in de
Raad van Bestuur een discussie plaats over de strategie, op basis van een aantal
fundamentele vragen die in de “discussie nota Akzo strategie”lxvii waren opgeroepen. In
1982/1983 had voor het laatst een “evaluatie” van de Akzo strategie plaatsgevonden. In de
desbetreffende notitie werd de vraag aan de orde gesteld in hoeverre, de in de evaluatie
van de strategie uit 1982/1983, gestelde doelstellingen gerealiseerd waren. Een andere
vraag had betrekking op de concurrentiepositie van Akzo ten opzichte van haar
belangrijkste concurrenten. De conclusie was dat Akzo ten opzichte van haar concurrenten
duidelijk terrein verloren had. De ‘IG Farben Nachfolger’ (BASF, Hoechst, Bayer) waren
circa 15 jaren geleden ongeveer anderhalf maal zo groot. In 1987 hadden deze concerns
echter een omvang bereikt die drie keer zo groot was als Akzo. De fundamentele vraag die
de Raad van Bestuur diende te beantwoorden was of Akzo wel voldoende schaalgrootte
had, met andere woorden wel groot genoeg was. In de notitie zijn drie optionele
ontwikkelingsrichtingen geopperd, namelijk (1) doorgaan met kleine stapjes via
nichestrategie, (2) op een aantal gebieden strategische ‘joint ventures’ aangaan of (3) via
‘big moves’ een wezenlijke sprong voorwaarts boeken. De betekenis van deze notitie en
de aansluitende discussie in de Raad van Bestuur waren tweeërlei. Deze versterkte het
inzicht dat “de concurrentiestrijd” niet zozeer op corporate of divisieniveau, maar op
productgroepniveau (GPU of BU-niveau) werd gestreden125. Dit kwam onder meer tot

                                                     
125 Citaat uit het Strategische Plan (november 1987):
“Basically, competitive advantage is created on Business Unit level by factors as economies of
scale, superior quality, service and proprietary know how. The competitive position of individual
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uiting in de Beraadsdagen van de Raad van Bestuur van augustus 1987, waarin deze per
GPU strategische doelstellingen formuleerde. Daarmee werd afgeweken van de daarvoor
gehanteerde praktijk waarin de divisies de uitgangspunten bepaalden. Anderzijds
versterkte de notitie het besef dat Akzo enkele majeure overnames moest plegen om haar
concurrentiepositie te versterken. In de loop van 1987 wist Akzo essentiële stappen te
zetten in de verwezenlijking van de geformuleerde acquisitiestrategie: in de VS konden
Stauffer (speciale chemicaliën) en Vulnax (rubberchemicaliën) worden overgenomen. Eind
juni had Akzo overeenstemming bereikt met ICI over de verwerving van de belangen in
Staufferlxviii. Met de acquisitie was een bedrag van fl 1,3 miljard gemoeid. Het was de
grootste acquisitie ooit door Akzo gedaan126. Daarnaast werd in de loop van 1987 en 1988
nog een aantal andere acquisities gepleegd127. Maar hier bleef het niet bij. In september
1987 maakten Akzo en Shell bekend van plan te zijn hun belangen in de Akzo
Consumenten divisie te verkopen aan Douwe Egberts / Sara Leelxix. Met de overdracht, die
uiteindelijk 1 december 1987 plaatsvond, was een bedrag gemoeid van fl 1,25 miljard; de
verkoop leverde Akzo een boekwinst op van fl 450 miljoen128. Deze acquisities en
desinvesteringen onderstrepen dat Akzo in deze periode forse vooruitgang boekte bij de
realisatie van haar strategie. Dit gegeven, in combinatie met de strategische planning per
GPU, wijst erop, dat de Akzo-holding in deze fase meer invloed begon te krijgen in het
samenspel met de divisies.

                                                                                                                                    
Business Units would be enhanced by the fact that that they are part of a whole which embodies
capabilities and skills which can provide an extra competitive advantage. Such a structure would on
the long term increase the viability of a niche strategy by sharing activities and the transfer of skills
and know how”. (Bron: Akzo Strategisch Plan 1987-1992, november 1987).
126 Bij Stauffer Speciale Chemicaliën werkten toentertijd 1300 mensen, verdeeld over 7 locaties. De
producten en markten van Stauffer sloten voor 80 tot 90% aan bij die van Akzo. Stauffer en Akzo
Chemie in de VS deden in grootte niet voor elkaar onder. Beide hadden ze een omzet van ruim 200
miljoen dollar. De overname van Stauffer Speciale Chemicaliën had grote gevolgen voor de geo- en
productmix van Akzo, die door de overdracht van American Enka aan Basf/Badische immers sterk
was teruggelopen. Het aandeel van de chemische producten in de totale Akzo-omzet ging omhoog
van 27 naar 31 procent; na de acquisitie werd het percentage omzet VS/Akzo verhoogd van 12 naar
15%. Door deze acquisities zouden in de VS drie bloedgroepen actief zijn voor Akzo Chemie, namelijk
Akzo Chemie America, en de voormalige Stauffer en Vulnax activiteiten. Qua omvang van de
activiteiten hielden de drie groepen elkaar redelijk in evenwicht. De integratie van deze groepen bleek
niet zonder problemen te verlopen.
127 Enka / Vezel & Polymeren divisie werd versterkt met Fortafil, een producent van koolstofvezels in
de VS. De Coatingsdivisie werd versterkt met Tintas Ypirang, een Braziliaans verfbedrijf. De
Consumentenproductendivisie werd in de eerste helft van 1987 nog versterkt met Montedison
(verdikkingsmiddelen, Italië) en Rhodic Buhler-Fontaine (huishoudelijke producten, Frankrijk). De
Zoutchemie divisie wist in 1988 Diamond Crystal, een Amerikaans zoutbedrijf over te nemen. Akzo
Pharma werd in 1988 versterkt door de aankoop van de veterinaire activiteiten van Gist Brocades en
MyK, een Amerikaanse producent van generica.
128 De achtergrond van het samenwerkingsverband met Temana, en de overdracht van 49% van de
aandelen aan Shell, was dat Akzo meende hierdoor een constructie gevonden te hebben waardoor de
divisie toch kon expanderen, zonder dat een beroep hoefde te worden gedaan op de financiële
middelen van Akzo. De samenwerkingsvoordelen tussen Akzo Consumentenproducten en Temana
(Shell) bleken in de praktijk echter al snel uitgewerkt en  relatief gering te zijn. Deze divisie wilde,
gedwongen door de schaalvergrotingstendens in deze sector, verder expanderen en had derhalve
toch nog regelmatig een beroep gedaan op investeringsgelden van Akzo. Deze waren echter
gereserveerd voor de andere divisies, de core business. Tegen deze achtergrond besloot de Raad
van Bestuur de Consumentenproductendivisie uiteindelijk geheel af te stoten. De overdracht van de
Consumentenproductendivisie kwam voor velen toch nog als een verrassing, en betekende het
definitieve einde van de fusieambitie van AKU en KZO in 1969. Het doel toen was immers om naast
de chemische vezels en de chemische en farmaceutische activiteiten, een derde poot met
consumentenproducten tot ontwikkeling te brengen.
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Ook de uitkomsten van de Beraadsdagen van de Raad van Bestuur (september 1987) en
de gedetailleerde instructies bij de DOP-ronde bevestigen dit beeld. In deze Beraadsdagen
nam het begrip “synergiepotentieel” en de mogelijkheden om dit beter te benutten een
belangrijke plaatslxx. In deze discussie kwam (net als in de Beraadsdagen van 1984) de
noodzaak weer ter sprake de “Akzo-mentaliteit” te bevorderen. Dit keer echter in een
ander verband, namelijk in de zin dat bij het beoordelen en bevorderen van managers aan
de “bereidheid tot samenwerking” duidelijk meer gewicht moest worden toegekend. De
Raad van Bestuur nam het ingrijpende besluit om arbeidscontracten met hoger
kaderpersoneel voortaan met Akzo Nederland B.V. af te sluiten, en niet langer met de
divisies. Dit besluit lag aan de basis van het HRM divisieplus concept,  dat er toe leidde dat
de Akzo-holding meer invloed kon uitoefenen op de beoordeling en beloning van
managers. In de instructies bij operationele planningsronde van 1988 (die eind 1987
verschenen), werd de divisies derhalve gevraagd om MD programma’s op te zetten. Ook
kwam in deze instructie voor de operationele planningronde voor het eerst ook het
onderwerp van de “(te) hoge personeelskosten” oplxxi, dat gezien werd als een gevolg
van de gelaagdheid van de concernorganisatie van Akzo129. Tot slot werd in deze
Beraadsdagen nog ingegaan op de gedachte dat “echte ondernemerstypes de ruimte
moeten krijgen” en een te grote collectieve verantwoordelijkheid vermeden diende te
worden, wilde Akzo het “synergiepotentieel” optimaal kunnen benutten. Met andere
woorden, in de laatste thema’s en in de nadruk die in de strategische planning steeds meer
op het Business-unitniveau gelegd werd, zijn reeds de contouren van de latere BU
ontwikkeling zichtbaar.

We keren nu terug naar de impasse die was ontstaan ten aanzien van de corporate
identiteit.

5.5 Doorbraak: introductie van de nieuwe corporate identiteit (1987)

De kwestie van de naamgeving en identiteit van Enka werd beslecht:
Enkele weken na de nieuwjaarstoespraak presenteerde de voorzitter van de Enka Groep
in een Akzo Raad van Bestuursvergadering, de conclusies van Enka omtrent het
onderzoek dat Olins uitgevoerd hadlxxii. De voorzitter van de Enka Groep pleitte voor het
gebruik van de generieke naam “Akzo Polymers” in combinatie met de bekende Enka
tegelzetting (het tegeltjes logo). Hij benadrukte het belang van het bestendigen van het
gebruik van de Enka tegeltjes, om het voor Enka mogelijk te maken “een brug te slaan
naar de nieuwe naam”. De door de Raad van Bestuur van Akzo beoogde naam, “Akzo
Vezels”, was voor Enka onaanvaardbaar, omdat de scope van Enka ruimer gesteld was.
Enka had in de loop van de tijd namelijk een gediversifieerd karakter gekregen, waarin
naast de vezels, niet-vezel activiteiten zoals Membrana en Barmag een relatief groot
aandeel in het portfolio innamen. De voorzitter van de Enka Groep lanceerde verder het
voorstel om in het op een na belangrijkste land voor Akzo (Duitsland) een
landenorganisatie in stellen. Dit voorstel ging uit van de gedachte om alle Akzo onderdelen
onder een naam te profileren, en geen aparte divisie- of werkmaatschappijnamen te
vermelden. Deze nieuwe naam moest ‘Deutsche Akzo AG’ zijn, waarbij de
divisievermelding in kleine lettertjes zou kunnen plaatsvinden (bijvoorbeeld ‘division
coatings’). De Raad van Bestuur van Akzo verwierp deze voorstellen echter en drukte
door. Enka moest zich er voortaan in schikken als ‘Vezels & Polymeren divisie’ te worden

                                                     
129 Het issue van de hoge personeelskosten zou, net als het project “Meer aandacht voor operaties”,
een rol spelen bij het besluit om het Onderzoek Inrichting Stafstructuur uit te voeren (zie verder
Hoofdstuk 6, paragraaf  6). Dit onderzoek stond aan de basis van de totstandkoming van het
organisatieconcept van Akzo, waarin de Business Units een centrale rol innemen.
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aangeduid en zich te conformeren aan de Akzo identiteit. Voor Enka was dit besluit
moeilijk te verteren. De toenmalige voorzitter van de Enka Groep zei hierover:
“Wij hadden er toch wel de nodige moeite mee, omdat wij toen nog steeds met de Duits - Nederlandse
Glanzstoff - AKU verhoudingen zaten. We hadden net iedereen het Enka-tegeltjes logo opgedrongen.
We hadden bij wijze van spreken de drukinkt nog niet droog, of daar gingen we weer. Het is dan ook
vrij moeilijk om, als je voor honderden mensen hebt gestaan en het hebt verkondigd, dan te moeten
zeggen: “en nou weer die tegeltjes eraf en het Akzo logo erop”. Het was juist, alleen qua uitvoering
overviel het ons. Maar het was juist”lxxiii.

Tegen de achtergrond van de ontstaansgeschiedenis van Akzo kan het besluit tot de
naamswijziging van de divisies als zeer ingrijpend worden getypeerdlxxiv, vooral voor Enka
en dan met name het Duitse deel hierin. Het voormalige Duitse lid van de Raad van
Bestuur van Akzo en voorzitter van de Raad van Bestuur van Enka (Zempelin) verwoordde
zijn bezwaren met betrekking tot het Duits aspect enkele jaren later (hij was op dat
moment lid van de Raad van Commissarissen van Akzo n.v.) als volgt:
“Bij het invoeren van de nieuwe corporate identiteit van Akzo moesten de ‘Enka-tegeltjes’, alsmede de
naam Enka verdwijnen. Op zichzelf is dat consequent. Het is ons echter niet gelukt deze overgang
van Enka naar Akzo in Duitsland werkelijk duidelijk te maken, temeer daar er zoals voorheen een
Enka AG bestaat. Zowel als lid van de Raad van Bestuur als van de Raad van Commissarissen van
Akzo heb ik betoogd, dat  een sterke Akzo ook een duidelijke identiteit in Duitsland moet hebben. Dat
kan alleen worden bereikt door een grote gerenommeerde onderneming, dus een ‘Deutsche Akzo AG’
of ‘Akzo Deutschland AG’. In de vloot van Duitse industriële ondernemingen kan niet worden
meegevaren met een groot aantal kleine schepen, maar moet men zijn vertegenwoordigd met een zo
groot mogelijk vaartuig, varende onder de Akzo-vlag”lxxv.

Het besluit van de Raad van Bestuur in de kwestie van de naamgeving en identiteit van
Enka vormde de doorbraak die nodig was om snel tot een nieuwe corporate identiteit te
komen. Er speelde weliswaar nog de vraag naar de wijze waarop Akzo en haar divisies
zich wilden profileren130, maar deze kon al spoedig worden opgelost.

Introductie van de nieuwe corporate identiteit:
De nieuwe corporate identiteit van Akzo kon eind 1987 worden onthuld. Voordat het zover
was moest echter medio 1987 eerst nog een laatste lastige kwestie worden opgelost: de
keuze van het logo131. Juni 1987 presenteerden de ontwerpers van Olins hun voorstel voor
het nieuwe Akzo-symbool: het zogenaamde “Akzo mannetje”.

                                                     
130 De keuze voor het type corporate identiteit leverde nog veel discussie op, doordat ertussen de
verschillende divisies van diepgaande verschillen van inzicht bestonden over de vraag of Akzo zich
als een monolithische identiteit zou moeten profileren dan wel onder een ‘endorsed identiteit’. De
Chemie en Akzo Zoutchemie divisie hadden een sterke voorkeur voor de monolithische identiteit,
omdat deze paste bij hun businessomgeving. De Pharma en Coatingsdivisie hadden daarentegen
belang bij een ‘endorsed identiteit’. Zowel de identiteit van de fabrikant (b.v Organon, Sikkens) werd in
deze divisies van groot belang geacht (bijvoorbeeld uit distributie oogpunt zoals de penetratie bij
huisartsen en verfgrossiers), als de identiteit van de verschillende merken (bv. Marvelon, Lesonal).
Een monolithische Akzo identiteit was voor de coatings en Pharma divisie ondenkbaar èn
onbespreekbaar. Een insider: “Als je alleen al naar de naam Organon wees, gingen ze al op tilt”. Na
zeer intensieve discussies was het uiteindelijke eindresultaat een compromis. De industriële
producten (Vezels, Chemie, Zoutchemie) werden geprofileerd onder een monolithische Akzo identiteit,
de meer consumenten gerichte Pharma- en Coatingsactiviteiten daarentegen onder een ‘endorsed
identity’.
131 Voor de kwestie van de huisstijl zijn drie opties geëvalueerd. Allereerst is nagegaan of het
bestaande logo, de Akzo-driehoek, kon worden aangepast. De tweede optie was het Akzo breed
toepassen van het Enka tegeltjes logo. Een derde optie, was de keuze voor een geheel nieuw
logo/beeldmerk. De optie van de bestaande Akzo-driehoek is snel verworpen, omdat deze
onvoldoende onderscheidend was. De tweede optie was eveneens niet aantrekkelijk omdat het
tegeltjessymbool geschikt werd geacht om een federatie van ondernemingen te symboliseren, en
derhalve niet geschikt was het beoogde “single company concept” uit te beelden. Al in een vroeg
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De goedkeuring van dit nieuwe beeldmerk verliep echter moeizaam, wat illustreert dat er in
de aanvangsfase grote weerstand bestond tegen de invoering van de nieuwe corporate
identiteit. In juli 1987 werd het nieuwe logo besproken. Zowel in de Raad van Bestuur, de
Groepsraad als de Raad van Commissarissen van Akzo N.V., bestonden sterk
uiteenlopende meningen. De kritiek op het nieuwe beeldmerk (als symbool voor de hele
operatie) kwam onder meer tot uiting in een aantal grapjes die in de Akzo-top de ronde
deden (in de trant van “wat heeft hij nou in zijn linkerhand?”). Zelfs één van de leden van
de Raad van Bestuur betitelde het nieuwe Akzo-mannetje in het begin spottend als
“Johnny the winkler”. Met name de voorzitter van de Raad van Bestuur toonde in deze fase
groot engagement om de nieuwe corporate identiteit tot stand te brengen. Op 17 en 18
december 1987, exact twee jaar na de missiediscussie was het zover: de nieuwe huisstijl
kon worden geïntroduceerd. Onder de slogan “Akzo, a new spirit” maakten 300
topmanagers van Akzo in een interne bijeenkomst kennis met de nieuwe corporate
identiteit.

De nieuwe huisstijl werd eind maart 1988, bij het verschijnen van het jaarverslag, officieel
gelanceerd en aan de buitenwereld gepresenteerd. De introductie van de nieuwe corporate
identiteit had zowel extern als intern betekenis. Extern profileerde Akzo zich vanaf medio
april 1988 als één onderneming via een grootscheepse internationale corporate reclame
campagnelxxvi. Intern was de symbolische werking van het Akzo-mannetje groot. De
toenmalige stafdirecteur Strategische Planning: “Het is een geweldige strijd geweest want
ze moesten ook hun merken opgeven. Er moest een Akzo-mannetje op de Sikkens toren
in Sassenheim. Nou, dat was wat hoor! Daar is hard over gestreden”. De voorzitter van de
Raad van Bestuur heeft de nieuwe corporate identiteit echter, ondanks de duidelijke
weerstand, tot stand weten te brengen, waarbij zijn intentie glashelder was: “to unite Akzo
into one single company ”lxxvii.

Figuur 5.2: Nieuwe coporate identiteit

                                                                                                                                    
stadium was het Akzo-topmanagement tot de slotsom gekomen, dat er een nieuw logo moest komen.
Belangrijkste overweging daarbij was dat een nieuw symbool tegelijkertijd ook een nieuwe geest, een
hernieuwd elan, in de onderneming zou representeren
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5.6 Samenvatting & conclusie

In dit hoofdstuk is een analyse van de processen gepresenteerd die geleid hebben tot de
invoering van een nieuwe corporate identiteit. Onderstaande tabel bevat een overzicht van
de belangrijkste aspecten hierin.

Nieuwe leider en
topstructuur

1981 – 1982

Omslag en groei

1983 - 1985

Missie discussie en
naamgeving

Dec 1985 – eerste
helft 1986

Versterken corporate
identiteit
Tweede helft 1986- 1987

Context Akzo-top functioneert
als financiële holding
(H-form)

Sterk verbeterde
financiële resultaten

Mislukte
acquisitiepogingen

Vertrek Zempelin
Majeure acquisities /
desinvesteringen

Manageme
nt
-Vraagstuk
Of – thema

Akzo tot een
geïntegreerd geheel
smeden

Samenwerking tussen
divisies;
Bezinning corporate
strategie

Versterken corporate
identiteit;

Functioneren Raad van
Bestuur en staf;
Nieuwe corporate identiteit

Proces: Eerste pogingen(81);
Accentverschillen
Raad van Bestuur
(82)
Portfolio analyse (82)

Initiatieven (83);
Nj Loudon (85);
Concurrentie analyse
(85)

Missiediscussie (85)
Nj Loudon (86)
Aanbevelingen
Nigtingale (86)
Sleutelvraag
naamgeving (86)
Impasse (86)

Projectteam versterken
corporate identiteit (86);
Nj Loudon (87);
Hutter – Loudon (87)
Nieuw logo (87)

Distincties /
 Concept:
Gelanguage
d (+)
Verworpen
(-)

Divisionele winst-
verantwoordelijkheid
(+;81);
Strategische taak-
stelling holding (-;81);
Interdivisionele
samenwerking (+;82);
Èén geïntegreerde
groep (+;82);
“Enka –
aandeelhouder Akzo”
(-;82)
Group planning unit
(+;82)

Operationele
winstveratwoorde-
lijkheid (+;84)
Synergie-potentieel
(+;84)
Samenwerking tussen
divisies (+;84);
Mentaliteitsveran-
dering (+;84)
Akzo als groep (+;85)
Groepsdenken (+;85)

Decentralisatie (+;85);
Akzo as a team (-;85);
Enka Company (-;86);
Akzo coatings
enterprise (-;86);
Akzo Pharma corpo-
ration (-;86)
Akzo Vezels (-;86)
Akzo Enka (-86)

Federatie van divisies? (-
;87);
Akzo als groep (+;87)
Synergiepotentieel; (+;87)
Akzo mentaliteit (+;87)
Te hoge personeels-kosten
(-;87)
Akzo Polymers (-;87)
Deutsche Akzo AG (-;87)
Unite Akzo into a single
company (+;88)

Uitkomsten
:
O Structuur
(OS)
M methode
(MM)
O principes
(OP)

Nieuwe topstructuur
(OS;82)

Interdivisionele
overplaatsingen
(MM;84)
RF-systematiek
(MM;84)

Nieuwe corporate identiteit
(OP;87)

Bij zijn aantreden trof de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Akzo N.V in mei
1982 een historisch gegroeide situatie aan, waarin Enka een concern binnen een concern
vormde en de invloed van Akzo in het samenspel met de divisies betrekkelijk gering was.
Ook de constructie met het presidium en de grote Raad van Bestuur bleek niet bevorderlijk
voor de interactie tussen top- en divisiemanagement.
De voorzitter van de Raad van Bestuur had zichzelf tot doel gesteld de samenwerking
tussen de divisies te versterken en het Akzo-concern meer tot één geheel te smeden. De
reorganisatie van de topstructuur (1982) sorteerde echter aanvankelijk nauwelijks effect.
Een aantal pogingen in 1981-1982 een dialoog te entameren over de rol van de holding
versus de divisies (inzake research), werd geblokkeerd door de divisiepresidenten doordat
deze zich beriepen op hun divisionele winstverantwoordelijkheid. Ook de opzet, september
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1981, om een dialoog op gang te brengen over de strategische taakstelling van de holding,
vond geen weerklank. De accentverschillen, en de verschillende visies van de leden van
de Raad van Bestuur, lijken hierin een belangrijke rol gespeeld te hebben. Zo sprak het lid
van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de Enka Groep bijvoorbeeld over Akzo als
“onze aandeelhouder”, de “Akzo Groep” en over zijn eigen onderneming als “ENKA als
grote Duitse onderneming van aanzien” en “Enka is de naam van onze onderneming”.
In de periode 1983-1985) werd de koers verlegd en meer indirect aangestuurd op
eenwording en samenwerking, in de vorm van corporate projecten en door het
synergiepotentieel te benadrukken, dat men tussen de divisies zag. In de tussentijd werd
hard gewerkt aan de strategie (portfolio analyse, 1982; concurrentieanalyse, 1985) en de
verbetering van de productmix (enkele majeure acquisities en desinvesteringen, 1983-
1985). Ook introduceerde de Raad van Bestuur een belangrijke vernieuwing, in termen van
managementmethoden, door de invoering van de Rolling Forecast methodiek in 1984. In
deze fase zijn er echter nauwelijks aanwijzingen gevonden dat er een dialoog gevoerd
werd over de rolverdeling tussen holding en divisies.
Een ingrijpende gebeurtenis eind 1984, namelijk het mislukken van Akzo’s eerste serieuze
overnamepoging (Beatrice Food), leidde evenwel tot een omslag in de opstelling van de
voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij gebruikte zijn nieuwjaarstoespraak van januari
1985 om zijn visie te ventileren: samenwerkingspotentieel, groepsdenken,
mentaliteitsverbetering, Akzo als groep. Ook stelde hij expliciet en voor het eerst de
gedecentraliseerde verantwoordelijkheid ter discussie, die geen doel op zich mocht zijn.
Een eerste monoloog derhalve om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken als
opmaat tot dialoog. Een tweede ingrijpende gebeurtenis in de eerste helft van 1985 (de
mislukte overname poging van de Amerikaanse verfgroep Inmont) en de uitkomsten van
een concurrentie analyse (die november 1985 verschenen), leidden eind 1985 tot de
overtuiging dat er een doorbraak moest worden gecreëerd.
De Raad van Bestuur organiseerde hiertoe een missiebijeenkomst met de Groepsraad.
Deze zorgvuldig voorbereidde poging had evenwel niet het gewenst resultaat. Integendeel,
de bijeenkomst resulteerde in het bevestigen van decentralisatie, waaronder de
winstverantwoordelijkheid van de divisiepresident en de divisiestructuur verstaan werden,
als Akzo’s sterkste punt. Met andere woorden, de Groepsraad herbevestigde hiermee in
feite het organisatieprincipe, dat al sinds het ontstaan van Akzo de basis van de
concernorganisatie vormde, namelijk dat de divisies resultaatverantwoordelijk waren
(waarmee tegelijkertijd werd bedoeld dat de rol van de holding beperkt diende te zijn).
Na een kortstondige impasse lijkt de aankondiging van het vertrek van het lid van de Raad
van Bestuur verantwoordelijk voor de Enka Groep (mei 1986), de weg vrij gemaakt te
hebben voor nieuwe openingen. Dan pas komen, min of meer door toeval, de sleutelvraag
op tafel want uit de missie statements van de divisies komen grote onderlinge verschillen
naar voren (zij profileerden zich als Enka Company, Akzo Coatings Enterprise, Akzo
Pharma Corporation). Deze luidde: “De vraag doet zich hier voor of wij Akzo zien als één
onderneming, dan wel als een groep van ondernemingen”. Een dialoog hierover, in de
Raad van Bestuur (juni 1986), leidde niet tot een eensluidend antwoord. De Akzo-top
forceerde in de interactie met de Enka top, die het compromisvoorstel Akzo Enka gedaan
had, een doorbraak door het besluit af te dwingen dat de divisies zich voortaan dienden te
profileren met Akzo aangevuld met een productnaam. Ook een laatste compromispoging
(januari 1987), door de nieuwe voorzitter van de Enka Groep, Deutsche Akzo AG werd
afgewezen. Enka moest zich conformeren aan de nieuwe corporate identiteit van Akzo, die
eind 1987 intern en maart 1988 extern gepresenteerd werd.
De personele wisselingen in de Akzo-top droegen bij aan het mogelijk maken van een
dialoog in de Raad van Bestuur over haar eigen functioneren (tijdens de Beraadsdagen
van september 1986). Ook het functioneren van de corporate staf, en de signalen van
ontevredenheid die de Raad van Bestuur ter ore waren gekomen, kwamen ter sprake.
Even leek er een impasse te ontstaan. De voorzitter van de Raad van Bestuur sprak in zijn
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nieuwjaarstoespraak zelfs van de “ongelovige Thomas”, om aan te geven dat de nieuwe
identiteit er toch echt zou komen. Bij dit soort gelegenheden illustreerde hij zijn kracht om
gevoelige thema’s bespreekbaar te maken en consistent vast te houden aan de lijn die hij
voorstond. Twee onderzoeken naar het functioneren van de Raad van Bestuur en
corporate staf (eerste helft 1987), zowel door twee stafdirecteuren als het aansluitende
onderzoek door een externe adviseur (Rijnconsult), bevestigden het beeld van geringe
cohesie in de top van Akzo. Beide onderzoeken hadden een bewustwordingseffect over de
topstructuur en het functioneren van de interne organisatie tot gevolg, maar leidden in
deze fase niet tot ingrijpende wijzigingen. Ook kwam voor het eerst, onder invloed van een
nieuw lid van de Raad van Bestuur, die een verklaard tegenstander was van overhead en
te zware invloed van corporate staf, het onderwerp van de te hoge personeelskosten aan
de orde. Dit onderwerp zou evenwel pas eind 1989 uitgroeien tot een actueel management
thema. Overigens, in deze tijdsperiode wist de Akzo-holding wel haar invloed op de
divisies te  versterken via de strategische planning, waarin nu de GPU’s centraal stonden.
Dit, de majeure acquisities en desinvesteringen in 1987 en de instructie bij de operationele
planningsronde van 1988 (die eind 1987 verscheen) om interdivisonele MD programma’s
op te zetten, bevestigen het beeld dat de Akzo-holding langzamerhand meer invloed
begon te ontwikkelen in het samenspel met de divisies.
Ondanks de aanvankelijke weerstand volgde eind 1987 de introductie van de nieuwe Akzo
identiteit in een interne bijeenkomst met 300 (senior)managers. De invoering van de
nieuwe corporate identiteit symboliseerde het doel om Akzo te verenigen tot één
onderneming. In de realisatie van de strategische doelstellingen waren forse stappen
vooruit gezet. De organisatorische eenheid binnen het concern, alsmede de invloed van de
Akzo-top op de divisies, was echter nog steeds gering.




