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“The management of meaning refers to a process of symbol construction and value use
designed to create legitimacy for one’s ideas, actions and demands, and to

delegitimise the demands of one’s opponents”

Pettigrew (1985)

Hoofdstuk 7 Totstandkoming van het nieuwe organisatieconcept (1990)

Dit hoofdstuk bevat een analyse van het proces waarin, in de loop van 1990 en de
maanden januari - februari 1991, het nieuwe organisatieconcept van Akzo tot stand werd
gebracht. De aanloop hiertoe is beschreven in het vorige hoofdstuk, dat eindigde met het
omstreden besluit van de Raad van Bestuur (in het laatste kwartaal van 1989), om
“Business Units” te introduceren en de Groepsraad uit te breiden. De vragen die in de
Groepsraad over dit besluit gesteld waren, vormden de aanleiding om een onderzoek in te
stellen: het zogenaamde Onderzoek Inrichting Stafstructuur. Dit onderzoek startte januari
1990 en resulteerde begin september van dat jaar in een notitie met een beschrijving van
de “normorganisatie” van Akzo. Weer een aantal maanden en gebeurtenissen later
resulteerde deze “normorganisatie” in een nog uitgebreidere beschrijving van het nieuwe
“organisatieconcept” van Akzo. Dit nieuwe organisatieconcept werd vervat in een boekje,
Business units - the basis of the Akzo organisation, dat mei 1991 in een grote oplage
binnen het concern verspreid werd om het organisatieconcept op grotere schaal
bekendheid en betekenis te geven144.

Doel van dit hoofdstuk is inzicht te geven in de processen die aan de totstandkoming van
de normorganisatie en het organisatieconcept van Akzo ten grondslag lagen.

Opmerking vooraf:
In deze analyse zal, in vergelijk met voorgaande hoofdstukken, gedetailleerd aandacht
worden besteed aan het opkomen van nieuwe begrippen of concepten en de betekenissen
die deze gaandeweg toegekend kregen. Er is getracht te reconstrueren hoe betekenissen
zich, als gevolg van bepaalde gebeurtenissen, in de loop der tijd ontwikkelden. Om een
goed inzicht in dit proces van betekenisgeving mogelijk te maken, is in dit hoofdstuk het
Onderzoek Inrichting Stafstructuur, waarin deze nieuwe begrippen en betekenissen
uitkristalliseerden, als het ware sterk uitvergroot (in relatie tot andere gebeurtenissen).

Met name zal in de uiteenzetting worden ingegaan op de ontwikkelingen in
betekenisgeving van drie begrippen, te weten (1) Business Units, (2) service activiteiten en
Service Units en (3) management holding. Deze drie begrippen spelen in het hele proces
van organisatievernieuwing een centrale rol, omdat deze bestaande denkkaders
doorbraken en ruimte creëerden om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken en
deze daadwerkelijk gestalte te geven.
Het concept van Business Units, dat ten grondslag lag aan de organisatievernieuwing van
Akzo, was binnen Akzo niet onbekend (zie vorig hoofdstuk). Op corporate niveau leidde
het besluit tot de introductie van Business Units tot het actueel worden van de vraag naar
de rolverdeling tussen de Akzo-holding en de divisies. Deze kwestie kent een lange
geschiedenis binnen Akzo, zoals in voorgaande hoofdstukken is aangetoond.
De beide laatste begrippen, Service Units en management holding, lagen eveneens ten
grondslag aan de organisatievernieuwing van Akzo, maar worden in dit onderzoek, in

                                                     
144 Dit organisatieconcept vervulde de functie van ‘unifying philosophy’ (in de zin van Pettigrew, 1985)
of ‘self-description’ (in de zin van Von Krogh et al., 1994).
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relatie tot de bestaande algemene management praktijk (‘state of the administrative art’ in
Chandler’s terminologie), beschouwd als emulatie, met andere woorden, als een binnen
Akzo tot stand gebrachte verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke Amerikaanse
business-unit-concept.

7.1 Aankondiging Business Units en uitbreiding Groepsraad (januari 1990)

In de nieuwjaarstoespraak van januari 1990 werd het besluit aangekondigd, dat binnen de
divisies Business Units geïntroduceerd gingen worden en dat de Groepsraad zou worden
uitgebreid met drie functionele leden. Dit besluit werd achteraf beschouwd als de tweede
stap in de organisatievernieuwing van Akzo.

De voorzitter van de Raad van Bestuur wijdde zijn toespraak bijna volledig aan dit
onderwerp. Deze nieuwjaarstoespraak kan worden beschouwd als een monoloog waarin
geprobeerd werd richting te geven en betekenis te verschaffen aan begrippen en
concepten die op dat moment (voor de toehoorders althans) nog een onbepaalde
betekenis kenden145. De contouren van de toekomstige organisatie van Akzo, de
“Business Units”, de “rol van het corporate center”, “de rol van het divisiemanagement”
etc., werden geschetst. Echter, zonder daar op dat moment al een meer concrete invulling
aan te geven. Onder de noemer van “organisatie en managementprincipes” werd ingegaan
op de vorming van “Business Units” en de nieuwe topstructuur, waarin de uitbreiding van
de Groepsraad met drie extra functionele leden centraal stond. Deze besluiten werden
verklaard door te wijzen op de concentratietendens in de chemische industrie. Deze dwong
Akzo om selectief bepaalde businessactiviteiten te selecteren en maakte het mogelijk om
over een slagvaardige en flexibele organisatie te kunnen beschikken, met korte
besluitvormingslijnen. Dit gegeven werd geaccentueerd en benut om te kunnen
benadrukken dat hiertoe kleine eenheden noodzakelijk waren, die verantwoordelijk waren
voor homogene productmarktcombinaties en die over een integrale bevoegdheid voor alle
subsegmenten en disciplines dienden te beschikken: “de Business Units”. Tevens werd
ingegaan op de rol van de holding, die in de visie van de voorzitter van de Raad van
Bestuur niet beperkt was tot financiële holding of bankier, maar zich uit strekte tot visie,
strategie, operationele controle en samenbindende elementen. Ook werd benadrukt dat in
de nieuwe organisatie gewaakt diende te worden voor het dupliceren van activiteiten op
corporate, divisie- en Business-unitniveau (de drie-lagen). Als laatste werd kort gerefereerd
aan het functioneren van de Raad van Bestuur en de Groepsraad. De Raad van Bestuur
moest meer dan in het verleden functioneren als een collectief orgaan, terwijl de rol van de
Groepsraad in vroege stadia van besluitvorming moest worden vergroot. Met deze
nieuwjaarstoespraak maakte de voorzitter van de Raad van Bestuur duidelijk wat zijn inzet
en verwachtingen waren.

Laatste weerstandspoging:
In de Groepsraad bestond weerstand tegen deze organisatiewijzigingen. Enkele
divisiepresidenten hadden zich december 1989 stevig doch vruchteloos verzet tegen deze
besluiten. Niet de vorming van “Business Units” binnen de divisies vormde zozeer het
grootste spanningsveld. Het ging om de uitbreiding van de Groepsraad en het feit dat de
functionele leden een met de divisiepresidenten gelijkwaardige status toegekend kregen.
In de Groepsraadsvergadering van 25 januari 1990 is, wederom op initiatief van dezelfde
Groepsraadsleden, gesproken over de nieuwe topstructuur van Akzo. In deze vergadering
kondigde de Raad van Bestuur aan toch vast te houden aan de eigen voorstellen, i.c. de

                                                     
145 De nieuwjaarsrede werd integraal afgedrukt in een speciale editie van News & Views, om de
aankondiging op grote schaal binnen het concern te kunnen verspreiden.
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nieuwe topstructuur. Illustratief voor de verhoudingen en de weerstand is, zo blijkt uit de
notulen, dat de voorzitter van de Raad van Bestuur ook in deze bijeenkomst een krachtige
oproep moest doen “de nieuwe topstructuur te ondersteunen en een eerlijke kans te
geven”cvi.

De nieuwe samenstelling van de Groepsraad:
De nieuwe topstructuur trad formeel in werking per 1 februari 1990 en kende de volgende
structuur:

 

Figuur 7.1: Nieuwe samenstelling Groepsraad (bron: Akzo News & Views, januari 1990).

De samenstelling van de Groepsraad, het platform voor dialoog in de Akzo-top,
veranderde ingrijpend, door het aantreden van drie nieuwe functionele leden: Minnema
(Strategische planning), Den Hoed (corporate control), en Van Karnebeek (Human
Resources). Ook werd het lidmaatschap van de directeur van de Nederlandse
landenorganisatie, Van Es, geformaliseerd146.

7.2 Het Onderzoek Inrichting Stafstructuur (januari - september 1990)

De volgende paragraaf bevat een gedetailleerde analyse van de verschillende
gebeurtenissen in het Onderzoek Inrichting Topstructuur (januari 1990) die resulteerden in
de normorganisatie (september 1990). In deze analyse is getracht aan te geven wat de
essentiële gebeurtenissen en interactiemomenten waren, welke onderwerpen centraal
stonden in de dialoog, welke begrippen of concepten (distincties in mijn theoretische
termen) opkwamen, hoe deze al dan niet betekenis kregen en welke uitkomsten tot stand
gebracht werden. Om deze gedetailleerde analyse te kunnen presenteren is ervoor
gekozen om in deze paragraaf eerst de essentie van het Onderzoek Inrichting
Topstructuur te schetsen

                                                     
146 Daarnaast veranderde de samenstelling door twee mutaties. Het functionele lid verantwoordelijk
voor R&D en Technologie (Geerlings) trad op eigen verzoek terug en werd vervangen door F van
Haaren. De directeur van de invloedrijke Amerikaanse landenorganisatie (AR Dragone) werd wegens
pensionering opgevolgd door RM Clarke.
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7.2.1 Doel, aanpak en resultaat

Doel en aanpak Onderzoek Inrichting Stafstructuur:
Harmsen (Akzo manager, projectleider van het corporate project Meer Aandacht Voor
Operaties) en De Ruijter (externe adviseur Rijnconsult) startten januari 1990, in opdracht
van de Raad van Bestuur (met Loudon en Berghuis als directe opdrachtgevers), met het
Onderzoek Inrichting Stafstructuur. De vraagstelling van het onderzoek was gebaseerd op
de volgende vragen die in de Groepsraadsvergadering van oktober 1989 waren
opgekomen:
• “heeft, bij de vorming van BU’s, de doordecentralisatie in de functionele kolom wel gelijke tred

gehouden met die in business?”;
• zijn de ondersteunende functies wel doelmatig georganiseerd?”;
• is er sprake van een goed evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, gegeven het principe

uitbesteden, tenzij ....?”.
Bron: Rapport Inrichting Stafstructuur, 7 september 1990, p. 1.

Het onderzoek bestond uit twee delen: een globaal onderzoek op corporate niveau van alle
centrale afdelingen en een tweetal Akzo diepe147 onderzoeken, te weten de
personeelsfunctie en de engineeringfunctie. Kenmerkend in de aanpak van het onderzoek
is het grote aantal personen dat in de periode februari – juni geïnterviewd is: 114 in totaal
(!)cvii. Deze interviews waren als volgt verdeeld: Raad van Bestuur (4), Groepsraadsleden
(5), corporate stafdirecteuren en sleutelfunctionarissen (14), Chemiedivisie (15), Zout &
Basischemie divisie (18), Coatingsdivisie (12), Pharma-divisie (15), de Vezels & Polymeren
divisie (15), Akzo Nederland (7) en Akzo Engineering (7). Dit grote aantal interviews heeft
een belangrijke bijdrage geleverd aan de bewustwording en het op gang brengen van een
brede dialoog binnen het concern.

Uitkomsten en kern van dit onderzoek:
Het Onderzoek Inrichting Topstructuur resulteerde begin september in de verschijning van
het lijvige, meer dan 130 pagina’s dikke eindrapport Onderzoek Inrichting Stafstructuurcviii

en bevatte een notitie waarin de toekomstige organisatievorm van Akzo was beschreven.
Deze notitie droeg de titel “de normorganisatie” en bevatte een opsomming van
uitgangspunten, een aantal definities (bijvoorbeeld van het begrip Business Units), een
omschrijving van de rollen van de verschillende actoren binnen de concernorganisatie, de
relaties tussen deze actoren, en een omschrijving van de wenselijk geachte inrichting van
het planning en control proces. Deze notitie en het daarin vervatte begrippen- en
denkkader vormden de kern van het onderzoek. De adviseur over de betekenis van dit
rapport:
“De hele toegevoegde waarde van dat rapport bestaat in feite uit de vier á vijf kantjes met de
beschrijving van de normorganisatie. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het boekje Business Units -the
basis of the Akzo organisation”cix.

Men zocht dus naar heldere begripsafbakening om betekenisgeving te kunnen sturen.
Intensieve interactie met managers middels de interviews en dialoog met het
topmanagement waren hiertoe noodzakelijk, zoals in de volgende subparagrafen zal
worden aangetoond. Deze bevatten een gedetailleerde analyse van de verschillende
gebeurtenissen die, vanaf de start van het Onderzoek Inrichting Topstructuur (januari
1990), resulteerden in de normorganisatie (september 1990). In deze analyse is getracht
aan te geven wat de essentiële gebeurtenissen en interactiemomenten waren, welke
onderwerpen centraal stonden in de dialoog, welke begrippen of concepten (distincties in

                                                     
147 Met Akzo-diep werd bedoeld dat alle drie de organisatie-eenheden (Raad van Bestuur, divisie, en
Business Unit), en de relaties hiertussen, onderzocht diende te worden teneinde duplicering van
activiteiten te kunnen voorkomen.
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mijn theoretische termen) opkwamen, hoe deze al dan niet betekenis kregen en welke
uitkomsten tot stand gebracht werden.

7.2.2 Oriënterende gesprekken met de divisiepresidenten

Inleiding:
In de laatste twee weken van januari voerden de onderzoekers (Harmsen en de Ruijter), bij
wijze van start van het Onderzoek Inrichting Stafstructuur, met de vijf divisiepresidenten
een oriënterend gesprek148. Uit deze gesprekken bleek dat elke divisiepresident bepaalde
zaken accentueerde, zowel ten aanzien van de vorming van “Business Units” binnen de
divisie als van de rolverdeling tussen Raad van Bestuur en het divisieniveau. Enkele
divisiepresidenten brachten hele concrete voorbeelden naar voren van zaken uit hun
dagelijkse managementpraktijk die zij als belemmerend ervoeren, in de relatie corporate
niveau en divisie. Met name het onderwerp van de “dubbele toetsingen”, ook wel
aangeduid als de “de toetsfabriek”, zou veel aandacht krijgen (zoals we verderop zullen
zien).

Coatingsdivisie:
De divisiepresident van de Coatingsdivisie benadrukte, voordat er sprake kon zijn van
decentralisatie naar Business Units, dat zijn divisie juist een centralisatieslag nodig had.
Hiermee nam hij een ander standpunt in dan de Raad van Bestuur, dat al enkele jaren
tevergeefs aandrong op het versterken van de BU-organisatie in de Coatingsdivisie. De
divisiepresident was echter van mening over goede argumenten te beschikken. In zijn visie
was het nog te vroeg voor de vorming van Business Units, in de door Arnhem gewenste
vorm. Het belangrijkste argument hierbij was, dat de Coatingsdivisie in de periode 1983-
1989 door de vele acquisities snel gegroeid was, en de geacquireerde ondernemingen nog
in de bestaande organisatie geïntegreerd moesten worden. De divisiepresident was ervan
overtuigd dat de bestaande matrixstructuur, met enerzijds landenorganisaties en
anderzijds marktsectoren, de meest geëigende structuur was en dat deze snelle en
effectieve integratie mogelijk maakte. De divisiepresident:
“Midden jaren tachtig speelde reeds de discussie vanuit Akzo over de wereldwijde BU-structuur bij
Coatings. De acquisities van Coatings waren echter landenorganisaties, meermaals met vele markten
(bijvoorbeeld Levis/België). Elke acquisitie kende een eigen problematiek, die niet per markt kon
worden opgelost, maar wél binnen een land. Soms was een snelle integratie mogelijk (bijvoorbeeld
Permoglaze). Soms werd bewust een geleidelijk proces gehanteerd (bijvoorbeeld t.a.v. Levis en
Brink/Molijn). Bovendien waren bouwverven, autoreparatielakken en wat wij ‘algemene industrie’
noemden, volledig nationale markten”cx.

Daarnaast benadrukte de divisiepresident in het gesprek met de onderzoekers het
hinderlijke aspect van de vele dubbeltoetsingencxi. Hiertoe bracht hij een aantal
illustratieve voorbeelden naar voren (die betrekking hadden op de omslachtige procedures
bij investeringsbeoordeling, benoemingen, en financieringsvraagstukken). Deze had hij ook
al in de Groepsraad naar voren gebracht om te illustreren dat er teveel toetsingen op
verschillende niveaus voorkwamen. Deze voorbeelden werden door de onderzoekers
opgevat als bevestiging van de vermoedens van Loudon en Berghuis, dat de rolverdeling

                                                     
148 Hierin stonden de volgende gespreksonderwerpen centraal:
• de organisatorische visie die als vertrekpunt is genomen voor het onderzoek;
• de mate van doordecentralisatie naar BU's, en de mate van doordecentralisatie van

Personeelsfunctie, alsmede de Engineeringfunctie op site-niveau;
• welke organisatie eenheden kunnen, in het kader van dit project, worden beschouwd als BU;
• welke personen te interviewen?”
Bron: Brief van H. de Ruijter (Rijnconsult) aan mr. J.C.P. van Oosterom (divisiepresident Chemie
divisie), januari 1990.
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tussen de drie organisatorische niveau diffuus was en inderdaad tot duplicering van
bepaalde activiteiten leidde.

Chemiedivisie:
Het gesprek met de divisiepresident van de Chemiedivisie verliep anders. Het gesprek
werd gedomineerd door interpretatieverschillen over de betekenis van het Business-unit-
concept. De Chemie divisiepresident was van mening dat de Chemiedivisie al over een
BU-organisatie beschikte “ondanks het feit dat de functionele afdelingen tot hoog in de organisatie
zijn doorgetrokken”cxii. In zijn aantekeningen van het gesprek schreven de onderzoekers: “De
Chemie divisiepresident benadrukte dat een BU-manager verantwoordelijk is, maar het hangt wel af
van zijn kracht of hij het waarmaakt”. ... “Hij ergert er zich zeer aan dat Chemie met zijn jarenlange
ervaring in dezen [de vorming van “BU’s”; LJW] naar de Pharma en Enka divisie moet kijken”cxiii. De
adviseur vond, op basis van zijn eigen interpretatie, dat er geen sprake was van Business
Units binnen de Chemiedivisie maar van een matrixorganisatie. Zijn beeld over de
uitkomsten van het gesprek drukte hij als volgt uit: “Het gesprek bij Chemie met de
divisiepresident liep niet goed, omdat hij feitelijk niet naar Business Units wilde. De Chemiedivisie wilde de
bestaande matrix organisatie handhaven. Zij vonden het wel goed zoals het was”cxiv. Ook zette de
divisiepresident in het gesprek vraagtekens bij de uitspraak van de Raad van Bestuur, dat zij
verantwoordelijk was voor het portfolio van Akzo. Deze uitspraak stond in zijn visie haaks op
het principe van divisionele winstverantwoordelijkheid. Ook werd aangegeven dat hij de
nieuwe samenstelling  van de Groepsraad inconsistent vond. Deze matrix situatie op het
hoogste niveau stond in zijn visie haaks op de Business Units die de Raad van Bestuur
propageerde.

Pharma divisie:
De divisiepresident van de Pharmadivisie benadrukte tijdens het gesprek de historische
ontwikkeling van Pharma. In het begin van de jaren zeventig waren door afsplitsingen van
Organon al integraal resultaatverantwoordelijke eenheden gevormd, die als “Business
Units” konden worden beschouwd. De onderzoekers hielden aan het gesprek de indruk
over, dat de Pharmadivisie al over “Business Units” beschikte en dat veranderingen in de
opzet daarvan niet bespreekbaar warencxv.

Zout- en Basischemiedivisie:
Het gesprek bij de Zout- & Basischemiedivisie met de divisiedirectie verliep eveneens zeer
moeizaam. De onderzoekers over de vermoedelijke achtergrond van deze opstelling: “Ik
denk dat ze ons niet zagen zitten als onderzoekers. Ze waren heel sceptisch, heel kritisch”cxvi.
Echter, ook dit gesprek levert waardevolle inzichten op, omdat de divisiedirectie benadrukte
dat een aantal managementmethoden en technieken in relatie tot de Akzo-top niet goed
verliepen. Met name het verloop en de inrichting van Rolling-forecast besprekingen was
onderwerp van kritiek. De onderzoekers hielden aan het gesprek de indruk over, dat de
Zoutchemiedivisie een eigen invulling aan het begrip “Business Units” had gegeven, zoals
dat henzelf voor ogen stondcxvii. Ook hielden zij aan het gesprek het sterke gevoel over dat
er in de dagelijkse praktijk van de Zoutchemiedivisie geen BU-structuur te herkennen was,
ondanks het feit dat hun gesprekspartners de term “Business Units” wel gebruikten.

Vezel & Polymerendivisie:
De divisiepresident van de Vezel & Polymerendivisie bracht in het gesprek zijn vrees naar
voren, dat Akzo aan de top een matrix aan het organiseren was door de vergroting van de
Groepsraad met drie functionele leden. Voor wat de organisatie van deze divisie betreft,
hielden de onderzoekers het beeld over, dat in hun ogen de centrale personeelskolom nog
teveel zeggenschap had, en dat er in die zin nog geen sprake was van volwaardige
Business Units.
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7.2.3  Gemeenschappelijke betekenisgeving als uitgangspunt

Als gevolg van de oriënterende gesprekken met de divisiepresidenten, de vele interviews,
en de opmerkingen die in de Groepsraad over dit onderwerp gemaakt waren, kwamen er
in de periode januari – juni steeds meer voorbeelden boven water die bevestigden dat het
samenspel tussen holding en divisies niet optimaal verliep. De onderzoekers
constateerden dat er sprake was van veel onduidelijkheid. In dit verband kwam ook het
onderwerp van de “dubbele toetsingen” naar voren. Hieronder volgt een lang citaat van
een andere adviseur van Rijnconsult (die ook betrokken raakte in het onderzoek; M.A.T.
Van Weegen), waarin treffend tot uiting komt hoe dit onderwerp aanleiding gaf tot vragen
en resulteerde in nieuwe inzichten. Van Weegen:
“We kwamen al heel snel tot de conclusie, dat er heel veel onduidelijkheid was. Bijvoorbeeld: wat is nu
Akzo Engineering? Is dat nu een corporate toetsingsorganisatie of is het een service organisatie voor
individuele Business Units. Die vraag is voor Akzo Engineering best eenvoudig te beantwoorden. Je kon
eigenlijk al heel snel constateren, dat 95 % van Akzo Engineering in principe een service organisatie
was, en 5% een control-organisatie. Dan kom je op dingen als: er wordt twee keer getoetst. Of Akzo
Engineering toetst zichzelf, want de control-poot van Akzo Engineering toetst de service-poot van Akzo
Engineering. Maar het eigenaardige is dat Akzo Engineering het zo geregeld heeft, uit efficiency
overwegingen, dat degene die het projectvoorstel geschreven heeft in de service rol, later, als het
verzoek van de Raad van Bestuur komt van “‘geef je mening hierover”, het bij dezelfde man terecht komt
want die weet er tenminste alles van. En die man denkt dan: ik moet toch mijn toegevoegde waarde naar
de Raad van Bestuur laten blijken, dus die geeft dan kritiek en geeft gaten aan bij het projectvoorstel, dat
hij nota bene zelf geschreven heeft. Dat soort dingen kwam in het stafonderzoek naar voren. Dergelijke
bevindingen lokten natuurlijk heel snel discussies uit in de zin van: ”wat verwacht je dan van zo'n
corporate afdeling, waar moet het getoetst worden, moet je wel twee keer toetsen, is het nodig dat je min
of meer de service rollen doubleert op divisie niveau en op corporate niveau?” Het stafonderzoek werkte
als een soort katalysator, in het onderzoek kwamen die vragen heel sterk naar voren. Ik vermoed
achteraf dat dit in wezen het gevoel bevestigde wat de Raad van Bestuur al heel lang gehad had. Dat er
heel veel overlap was, dat er heel veel doublure was, dat beslissingen vaak veel langer duurden dan
nodig was en dat het eigenlijk heel moeilijk was om aan te wijzen wie een besluit genomen had en die
persoonlijk uit te horen. Het verhaal wat ik net vertel van Akzo Engineering, dat hebben we dus ook echt
gevonden. Een staffunctionaris werkte mee aan een projectvoorstel van fl 75 miljoen en twee maanden
later komt het door de controle cyclus weer bij dezelfde persoon terecht. Dezelfde staffunctionaris schrijft
een verhaal, dat gaat naar de Raad van Bestuur, dan gaat het naar de divisie, en vervolgens komt het
weer bij dezelfde persoon terecht. Deze staffunctionaris moet nu de vraag oplossen die hij zelf
opgeroepen heeft. Het was gewoon een farce”cxviii.

In de eerste maanden van het onderzoek werd in het onderzoeksteam veelvuldig gesproken
over de bevindingen en de wijze waarop deze aan de orde gesteld moesten worden. Vanaf
de start van het onderzoek stond één uitgangspunt centraal in de aanpak: de aandacht
voor het gehanteerde begrippen- en denkkader om “een gemeenschappelijk
vertrekpunt voor dit onderzoek te bevorderen” cxix. Dit uitgangspunt kwam overeen met
een eerder voorstel van Berghuis aan Loudon, om nader in te gaan op “onze
organisatiefilosofie”cxx. Beiden hoopten dat deze aanpak geringere weerstand tot gevolg
zou hebben.
Dit uitgangspunt sloot aan bij de adviesstijl van de adviseur van Rijnconsult (De Ruijter)149,
die zich kenmerkte door grote zorgvuldigheid met betrekking tot begripsafbakening en -
definiëring. De Ruijter over het belang van heldere definities: “Dat heeft te maken met mijn
opvatting als organisatieadviseur, dat de belangrijkste bijdrage is: duidelijkheid. Vaak zijn
                                                     
149 Kenmerkend voor diens adviesstijl is dat zijn rapporten en presentaties steevast een bepaald
stramien volgen. Eerst wordt een beeld geschetst van de uitgangssituatie. Dan worden
uitgangspunten geformuleerd die aangeven welke aspecten met name van belang zijn bij het
oplossen van de problemen en vraagstelling. Vervolgens wordt steeds ingegaan op begrippen en
definities (begripsafbakening). Daarna wordt een norm of wenselijke situatie  gedefinieerd die
vervolgens met de werkelijke situatie wordt vergeleken, waarna conclusies en aanbevelingen worden
gedaan.
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mensen het namelijk schijnbaar eens, maar ze hebben een verschillend begrip”cxxi. In het
Onderzoek Inrichting Topstructuur (en andere projecten rond de BU-vorming bij Akzo)
betrok De Ruijter enkele collega’s, waaronder Van Weegen. Beide adviseurs werkten
intensief samen150. In hun onderlinge discussies, de discussies met Harmsen, en de
discussies met de Raad van Bestuur en Groepsraad werd op aandringen van de Ruijter
zeer veel aandacht besteed aan het helder en eenduidig definiëren van sleutelbegrippen.
Van Weegen over de achtergrond hiervan:
“Henk de Ruijter drong hier sterk op aan. Hij was heel zuiver in zijn denken en soms werd ik daar
doodmoe van. Maar hij had absoluut gelijk. Wat gebeurde in die discussies was dat de definities
gingen verschuiven. Voor je het wist was je dan op een heel ander eindpunt dan je oorspronkelijk
wilde, als je ook maar iets begon te marchanderen met ‘wat is nu een management holding?’ ‘Wat is
nu eindverantwoordelijkheid voor beleid en uitvoering?’ Het was Henk die steeds heldere
begripsafbakening nastreefde. Het kostte hem bloed, zweet en tranen om iedereen daar binnen te
houden, maar dat was ook erg belangrijk”cxxii.

Op basis van dit uitgangspunt, gemeenschappelijke betekenisgeving, werd besloten tot het
voeren van een serie gesprekken met Loudon en Berghuis om te komen tot wat werd
genoemd “een gemeenschappelijk beeld over de toekomstige organisatie van Akzo”.
De gesprekken tussen enerzijds Harmsen en De Ruijter en anderzijds Loudon en Berghuis
vormden een belangrijke basis voor de totstandkoming van de “normorganisatie”
(september 1990).

7.2.4 Dialoog over de “toekomstige organisatie”

Deze subparagraaf bevat een beschrijving van de verschillende gelegenheden waarin een
dialoog is gevoerd over de toekomstige organisatie van Akzo.

Het gesprek van 5 april 1990cxxiii:
In het gesprek van 5 april brachten de onderzoekers een aantal inhoudelijke thema’s naar
voren, die betrekking hadden op het engineering- en het personeelsonderzoek en de rol
van de landenorganisatie Akzo Nederland. Zo was een van de onderliggende aspecten de
vraag in hoeverre de Business Units managementverantwoordelijkheid moesten dragen
voor de personeelsfunctie (hier ga ik echter inhoudelijk niet verder op in). In het gesprek
domineerde de vraag hoe de interpretatieverschillen rond het BU-concept aangepakt
konden worden. De onderzoekers gaven aan dat de verschillende interpretaties van het
begrip ”Business units” het onderzoek belemmerden, waarbij zij vooral refereerden aan de
Coatings- en Chemiedivisie. Ook koppelden zij terug dat enkele divisiepresidenten de
vorming van Business Units ervoeren als het ‘grijpen naar de macht’ door de Raad van
Bestuur en dat zelfs de ‘angst’ aanwezig was dat het divisieniveau ter discussie stond. Zij
adviseerden hun opdrachtgevers om een tussentijds gesprek te voeren met de
divisiepresidenten. De gedachte was dat een “uitwisseling van beelden over de
toekomstige organisatie” zou resulteren in een geringere weerstand. Loudon en
Berghuis stemden met dit advies in, met dien verstande dat zij het prefereerden om
hierover in de complete Groepsraad te spreken. Zij spraken af daaraan voorafgaand met
elkaar nog een aantal gesprekken te voeren over “de toekomstige organisatie”, om
individuele beelden uit te wisselen en zodoende tot een gemeenschappelijk beeld te
komen.

Het gesprek van 13 april 1990cxxiv:
Voorafgaand aan de volgende bijeenkomst van 13 april 1990, schreven de onderzoekers
een brief aan hun opdrachtgevers, waarin zij met betrekking tot de toekomstige Business

                                                     
150 De twee andere adviseurs van Rijnconsult, G. de Leeuw en B. Evers waren projectleider voor
respectievelijk het Akzo diepe Personeel en Engineering onderzoek.
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Unit organisatie van Akzo het belang van een gedeelde betekenisgeving nogmaals
benadrukten151. Voor het gesprek zelf hadden de onderzoekers een presentatie voorbereid
getiteld “Een beeld van de toekomstige organisatie van Akzo”. Dit “beeld” hadden zij
gebaseerd op de informatie uit het Onderzoek Inrichting Stafstructuur en bestond in wezen
uit drie uitgangspunten.
Het eerste uitgangspunt was dat de Business Units de basis van de organisatie vormden.
Dit uitgangspunt had grote betekenis doordat hiermee werd afgeweken van de historie en
de voordien geldende organisatieprincipes, namelijk dat decentralisatie inhield dat  de
divisies winstverantwoordelijk waren. Volgens de onderzoekers vormden niet langer de
divisies het uitgangspunt, maar de Business Units. De divisies met hun
winstverantwoordelijkheid vormden in hun ogen niet langer de basis van het Akzo concern.
Overigens, het is van belang op deze plaats te constateren dat de betekenis voor Akzo van
het concept “Business Units” in deze fase nog niet uitgekristalliseerd was. In de presentatie
gingen de onderzoekers namelijk uit van 60-90 “BU’s”, terwijl Akzo in mei 1993 met een
veertigtal BU’s gestart is. Kennelijk ontwikkelden de betekenis en de Akzo specifieke
invulling van het BU-concept zich in de loop van de tijd en kristalliseerden deze steeds
meer uit. De voorzitter van de Raad van Bestuur zei in zijn antwoord op deze vraag:
“Ja, duidelijk. Ik denk dat we zelfs misschien niet helemaal zuiver in de leer zijn geweest; dat we op
een tussenvorm zijn uitgekomen. De Ruijter was altijd voorstander van een veel verder gaande BU-
structuur door een betere definitie van het begrip “product/marktcombinatie”. Maar ik zag eigenlijk niet
zo het nut om 100 BUs te hebben, zo zijn we eigenlijk een beetje uitgekomen in 't midden. Ik weet nog
wel dat we hele discussies gevoerd hebben over: “is Organon nu één BU of bestaat Organon uit
meerdere BU’s”?”cxxv.

Het tweede uitgangspunt hield in, dat elk organisatieniveau boven de Business Units
“toegevoegde waarde” diende te hebben; dit gold zowel voor het divisieniveau als de
Raad van Bestuur. Deze kwestie begon zich steeds nadrukkelijker af te tekenen, maar
kwam in dit gesprek slechts kort aan de orde.
Het derde uitgangspunt dat de onderzoekers naar voren brachten hield in dat er met
betrekking tot het diffuse begrip “staf” een distinctie diende te worden gemaakt naar
“strategische” en “administratieve staf”, alsmede naar “services”152. De strategische
en administratieve staftaken konden zowel op corporate, op divisie- als op BU-niveau
voorkomen. Services waren per definitie gemeenschappelijk153 en kenden een
geografische inslag daar zij zowel wereldwijd, als op landen- en locatieniveau

                                                     
151 Het desbetreffend tekstfragment luidt:
"'Bij deze gesprekken is onder meer aan de orde geweest dat bij de doorvoering van de in gang
gezette organisatieverandering de divisiepresidenten een sleutelrol vervullen. De
organisatieverandering heeft betrekking op de vorming van Business Units (doordecentralisatie) en de
daarmede samenhangende (her)inrichting van de stafactiviteiten. Eén van de indrukken is dat de
organisatieverandering als bedreigend overkomt op enkele c.q. alle divisiepresidenten. De vraag is of
een tussentijds gesprek, voor afsluiting onderzoek Inrichting Stafactiviteiten, tussen Raad van bestuur
en divisiepresidenten gewenst is. In dit gesprek zouden dan beelden over de toekomstige organisatie
uitgewisseld kunnen worden, de duidelijkheid vergroot kunnen worden, met als mogelijk gevolg een
geringere weerstand".
Bron: Brief (RC328) van de Ruijter en Harmsen aan Loudon en Berghuis, getiteld “Gesprek vrijdag 13
april 1990”, 11 april 1990.
152 Het onderscheid tussen de distincties “staf” en “service” liggen in een latere fase (1992) ook ten
grondslag aan de reorganisatie van de topstructuur.
153 In de presentatie werd expliciet vermeld dat “corporate- en divisieservices” niet bestonden.
Deze optie was blijkbaar opgekomen in een van de gesprekken met divisiepresidenten en vervolgens
verworpen. Het gegeven dat deze optie is verworpen is belangrijk omdat het invulling geven aan het
begrip “divisieservices” tot een geheel andere organisatorische opzet zou hebben geleid. In de
theoretische termen van dit proefschrift kan worden gesteld dat dit “pad” niet is ingeslagen en deze
distincties niet bespreekbaar waren.
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voorkwamen. In het gesprek kwam onderstaande figuur, waarin een duidelijk onderscheid
gemaakt werd tussen lijn- en service activiteiten aan de orde:

Figuur 7.2: Een beeld van de toekomstige organisatie van Akzo (bron: Bron: presentatie / hand-out
Rijnconsult, april 1990).

De betekenis van de lijn - staf - services distincties werd duidelijk in het gesprek waarin, ter
beeldvorming, uitgebreid werd gesproken over de bestaande situatie van de locatie
Hengelo. Op deze locatie was een groot aantal activiteiten gevestigd, zoals de
divisieleiding, de strategische en administratieve staf van de divisieleiding, management
van Business Units, strategische en administratieve staf ten behoeve van Business Units,
productiefunctie van Business Units, services t.b.v. deze productiefuncties, services t.b.v.
de divisie en infrastructurele services.

Het in de presentatie naar voren gebrachte beeld met de drie uitgangspunten riep
herkenning op. In deze fase werd steeds duidelijker een lijn in de toekomstige organisatie
van Akzo zichtbaar. De adviseur verklaarde dit als volgt:
“Naar mijn mening was dat gewoon een logisch gevolg van alle gesprekken die we met zijn vieren hadden
gevoerd. Daarin was dus feitelijk door de dialoog steeds meer naar voren gekomen:  dat is nou iets wat we
nader moeten definiëren. Zo ontstond dat beeld, waarbij we ons goed moeten bewust zijn dat in die tijd al
de Vezeldivisie de weg opgeslagen was van Business Units, en de Zout & basischemiedivisie riep “we
hebben Business Units”. Net als de Chemiedivisie: “wij hebben ook Business Units”. Dus het was al een
algemeen feit”.

Na afloop van het gesprek kregen de onderzoekers de opdracht, ten behoeve van de
Groepsraad, een presentatie uit te werken alsmede een conceptmemorandum over de
toekomstige organisatievorm van Akzo.

Bespreking conceptmemorandum voor de Groepsraad (23 april)cxxvi:
In het desbetreffende conceptmemorandum voor de Groepsraad werd voor het eerst
melding gemaakt van een geheel nieuw concept: de “Service Unit”154. Een van de
adviseurs van Rijnconsult over de wijze waarop dit concept tot stand gekomen is:

                                                     
154 In hoofdstuk 2 is beargumenteerd dat dit Service Unit concept kan worden beschouwd als een
emulatie van het Amerikaanse business-unit-concept, waarin geen sprake is van deze dergelijke
benadering.
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“Het werd in wezen gedreven door vragen, wat is nu de rol van Akzo Engineering? Toen kwamen we
eigenlijk tot de conclusie dat bij Akzo Engineering, en dat gold eigenlijk voor alle corporate afdelingen, er
twee soorten rollen waren: de service rol en de staf rol (ofwel de planning en control-rol). Toen zijn wij tot
de conclusie gekomen dat je die eigenlijk heel moeilijk kunt combineren. Gewoon door het feit van een
andere mentaliteit, andere capaciteiten, andere oriëntatie en noem maar op. Toen bedachten we dat je
die rollen moet splitsen. Hoe noem je nou dat ene? Dat noem je dan “staf”. Hoe noem je dan het
andere? Dat noem je dan “service”. Hoe ga je dan die services organiseren? Waarom niet parallel met
een Business Unit, dat wordt dan een service unit”cxxvii.

Het begrip “Service Unit” bouwde voort op de distinctie staf - service, die in de presentatie
van 13 april al sterk benadrukt was. In de desbetreffende presentatie werd echter nog
geen melding gemaakt van “Service Units”. De opdrachtgevers gingen akkoord met de
door de onderzoekers voorgestelde lijn, zoals besproken in het gesprek van 13 april. Ook
spraken zij af, dat de voorzitter van de Raad van Bestuur hierover een presentatie voor de
Groepsraad zou verzorgen.

Bijeenkomst met de Groepsraad 16 mei:
De presentatie aan de Groepsraad was op hoofdlijnen een weergave van het memo van
23 april en het gesprek van 13 april. In deze Groepsraadsvergadering kwam, op basis van
de bevindingen rond de “dubbele toetsingen”, voor de zoveelste keer het negatief
beladen begrip toetsfabriek”cxxviii op. Een van de adviseurs over de achtergrond daarvan:
“Dat kwam naar voren toen we tot de conclusie waren gekomen dat het op verschillende niveaus
getoetst werd. Dat leidde ook weer tot de vraag: wat is dan de rol van een divisie versus corporate en
ook versus landenorganisaties? Als een business activiteit in Amerika een investeringsvoorstel had, dan
ging dat naar Akzo America. Daar werd het getoetst, dan ging het naar de divisie en daar werd het
getoetst. Vervolgens ging het naar corporate en werd het ook nog eens getoetst. In principe werden er
steeds dezelfde sommen gemaakt en werden dezelfde vragen gesteld. Dit leidde tot het volgende besef:
we zitten elkaar te toetsen over dezelfde dingen!” cxxix.

Het begrip “toetsfabriek” symboliseerde de overlap en de doublures in de verschillende
organisatorische niveaus (holding - divisie - Business Unit), en de diffuse rol van de
landenorganisatie hierin.

Aansluitend gesprek 16 meicxxx:
Aansluitend aan de Groepsraadsvergadering vond een gesprek plaats tussen
onderzoekers en opdrachtgevers. In dit gesprek werd gesproken over de vraag hoe “de
toetsfabriek” kon worden voorkomen. De oplossing werd gezocht in het scherper
aanbrengen van een distinctie in de nieuwe organisatie, tussen de businesslijn en de
landen of geografische inslag. Door de vergroting van de Groepsraad en de beslissing om
BU’s te vormen binnen de divisies, ontstond immers een situatie waarin de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende organisatie-eenheden en
-niveaus ten opzichte van elkaar geherdefinieerd dienden te worden. In de oude situatie
waren (slechts) twee functionele leden in de Groepsraad opgenomen, die rapporteerden
aan de Raad van Bestuur, en geen zeggenschap hadden over de divisies. Met andere
woorden tussen de functionele leden en de divisiepresidenten bestond geen hiërarchische
of functionele managementlijn. Alleen de Raad van Bestuur had een directe lijn met de
divisies en de landenorganisatie. In de nieuwe situatie bestond de Groepsraad uit 5
functionele leden met een gelijkwaardige status en zeggenschap aan de
divisiepresidenten. Deze zeggenschap was weliswaar beperkt tot een functioneel gebied
maar strekte zich uit over het hele concern tot in de divisies. Daarnaast waren ook de
voorzitters van de directie van de beide landenorganisaties Akzo Nederland en Akzo
America formeel in de Groepsraad opgenomen. Door de vorming van “BU’s” was er een
nieuwe en derde laag in de organisatie bijgekomen en deze begon zich steeds duidelijker
af te tekenen. De verschillen tussen de oude en nieuwe situatie waren dan ook groot. De
dialoog over dit onderwerp werd mede gevoerd op basis van onderstaande figuur:
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Figuur 7.3: Bron:  huidige en nieuwe situatie managementlagen Akzo(bron: presentatie / hand-out
Rijnconsult, mei 1990).

Tegen de achtergrond van deze situatie en de noodzaak deze nieuwe situatie nader ‘in te
kleuren’, ontstond een dialoog over het begrip “centrale sturing”. Men kwam tot twee
belangrijke conclusies. De eerste conclusie was dat “centrale sturing” belangrijk was en dat
dit in het licht van de nieuwe organisatorische situatie verder uitgewerkt diende te worden.
De tweede conclusie was dat de landenorganisatie in feite beschouwd diende te worden
als een serviceorganisatie. De businesslijn Raad van Bestuur - divisie - “Business Unit”
was immers dominant. Men stelde vast dat de implicatie hiervan was, dat het gewicht van
het landenmanagement zou afnemen. Deze constatering sloot aan bij het basisprincipe dat
de landenorganisatie zo weinig mogelijk beperkingen diende op te leggen aan het
“ondernemerschap op lager niveau” in de organisatie (de Business Units).

Tussenrapportage aan de Raad van Bestuur (11 juni 1990):
Op 11 juni 1990 presenteerden de adviseurs van Rijnconsult een tussenrapportage van
het Onderzoek Inrichting Stafstructuur aan de complete Raad van Bestuurcxxxi. In de
presentatie werd uitvoerig ingegaan op begripsomschrijving, met het oog op de
aanwezigheid van de twee overige leden van de Raad van Bestuur (Veldman en
Westermann), die tot dan minder intensief in het proces betrokken waren geweest. Zij
waren nog onvoldoende ingevoerd in het ontwikkelde begrippen- en denkkader. De
presentatie werd derhalve ook aangegrepen deze met hen te bespreken en
gemeenschappelijke betekenisgeving te bewerkstelligen. De presentatie had betrekking op
de onderzoeken naar de personeels- en de engineeringfunctie. Afgezien van het
begrippenkader, stond in de presentatie de pluriformiteit in verschijningsvormen in de
“Business Unit structuren” binnen Akzo centraal. De status van de BU-vorming en
onderlinge verschillen tussen de divisies werden als volgt aangeduid:
“Akzo Vezels: sterke onderlinge afhankelijkheid van Business Units ten opzichte van

elkaar; relatief minder zelfstandigheid voor Business Units
Akzo Zoutchemie: in de dagelijkse operatie is de Business Unit structuur nauwelijks merkbaar
Akzo Chemie: sterk in ontwikkeling; op dit moment diffuus stadium
Akzo Coatings: onderweg van werkmaatschappijen  naar Business Units
Akzo PHARMA: meest duidelijke Business Unit structuur'"
Bron: presentatie Rijnconsult Tussenrapportage aan Raad van Bestuur Onderzoek Inrichting
Stafstructuur Personeel- en Engineeringfunctie (11 juni), p. 9.

Raad van 
bestuur

Divisies

Divisies

Raad van 
bestuur

Business
units

Landen-
organisatie

Landen-
organisatie

2 funct.
members

5 funct.
members

Oude situatie:

Nieuwe situatie:

Geen lid groepsraad

Ned. + USA
lid groepsraad

Raad van 
bestuur

Divisies

Divisies

Raad van 
bestuur

Business
units

Landen-
organisatie

Landen-
organisatie

2 funct.
members

5 funct.
members

Oude situatie:

Nieuwe situatie:

Geen lid groepsraad

Ned. + USA
lid groepsraad



136

Voor het eerst (voor zover ik kon nagaan) werd in de complete Raad van Bestuur
gesproken over de uitwerking van het business-unit-concept, en de verschillen tussen de
verschillende divisies. De adviseurs benadrukten, gezien de grote onderlinge verschillen,
dat het in hun optiek noodzakelijk was de BU structuur in een aantal divisies duidelijker te
organiseren. Kennelijk was de onderliggende gedachte een eenduidig concept te
definiëren, op grond waarvan in alle divisies de BU structuur duidelijker gestalte gegeven
kon worden.

Gesprek tussen voorzitter Raad van Bestuur en adviseur (18 juni 1990):
Op 18 juni vond een gesprek plaats tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur en de
adviseur. De andere onderzoeker (de Akzo manager Harmsen) was niet bij dit gesprek
aanwezig. Zijn rol was sinds eind mei onder druk komen te staan, doordat hij te
nadrukkelijk bepaalde thema’s benoemde die op dat moment nog niet bespreekbaar
waren. Een van de adviseurs zei over deze gang van zaken:
“Harmsen is heel lang bezig geweest met het staf-onderzoek, waarin hij onderwerpen heeft benoemd
waar De Ruijter en ik waarschijnlijk veel minder voortvarend in waren dan hij. Harmsen heeft het in
wezen bespreekbaar gemaakt. Door dat te doen heeft hij zichzelf echter op een zijspoor
gemanoeuvreerd. Hij vond dat de Raad van Bestuur lang niet ver genoeg ging. Harmsen was toen al van
mening dat de rol van de divisie in wezen nihil was en daardoor vond hij dat de divisies moesten
verdwijnen. Op dat moment, dat zie je dus in dat stuk over die normorganisatie [van juli 1990], zitten wij
[de adviseurs] er nog mee te worstelen. Eigenlijk hebben we toen, achteraf gezien, de rol van de divisies
min of meer ingeschreven omdat wij mentaal nog niet zo ver waren dat we zeiden: dat divisieniveau moet
weg”.

Doel van het gesprek was een tussenrapportage van de onderzoeksresultaten ten aanzien
van de centrale stafafdelingen. In het gesprek gaf de adviseur een schets van de huidige
en de wenselijke situatie met betrekking tot elke corporate stafafdeling. In het gesprek
stond evenwel de kwestie van de toetsfabriek centraal. Het besef groeide dat de
gerapporteerde praktijk van dubbel toetsen en de onduidelijke rolverdeling tussen Akzo
corporate, de divisies, de Business Units en de landenorganisaties opgelost diende te
worden. De adviseur:
“Het belang was natuurlijk de hele discussie: wat is nu een fiscale afdeling? Is dat een beleidsbepalend
orgaan of is dat gewoon een service unit. Wat is nu een juridische afdeling? Vooral de werkwijze is naar
voren gekomen. De werkwijze van de toetsfabriek. Dat is van veel grotere waarde geweest dan de rest”.

Hoe deze kwestie geadresseerd kon worden, was echter nog onduidelijk.

7.2.5 Dialoog over de rol van de holding

In deze subparagraaf wordt ingegaan op de verschillende gelegenheden waarin een
dialoog is gevoerd over de rol van de holding. Zoals hierboven aangegeven was, nog
onduidelijk hoe de problematiek van de “toetsfabriek” kon worden aangepakt. Deze was
weliswaar bespreekbaar gemaakt, maar de handvatten om deze kwestie op te lossen
ontbraken nog. Hiertoe was een nieuw concept nodig, zoals hieronder zal worden
aangetoond.

Opkomen van het begrip “management holding”:
Na afloop van het gesprek met de voorzitter van de Raad van Bestuur (18 juni 1990),
ontwikkelde zich tussen twee adviseurs van Rijnconsult een dialoog over de rol van het
corporate center. In het onderzoek was duidelijk gebleken, dat de activiteiten van de
verschillende managementniveaus in de drie-lagen-structuur van Akzo, elkaar geregeld
dupliceerden. Dit werd tot uiting gebracht in en gesymboliseerd door het beladen begrip
“de toetsfabriek”. Dit dwong de adviseurs te zoeken naar een oplossing en tijdens een van
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hun gesprekken kwam plotseling een nieuw begrip of distinctie op: de “management
holding”155. Een van hen over de wijze waarop dit begrip ontstaan is:
“Het begrip “management holding” is ergens ontstaan in onze discussies. We zeiden: we moeten
proberen die rol van de holding te expliciteren, en ook die rol van de divisies, want die twee doen dubbel
werk. Wil je dat duidelijk kunnen maken zul je die twee rollen moeten onderscheiden. Binnen Akzo zag
men Arnhem als de financiële holding, vooral bij Pharma. Dat moesten we dus duidelijker maken. Toen is
het begrip management holding opgekomen”cxxxii.

Tweede tussenrapportage aan de Raad van Bestuur (25 juni 1990);
Enkele weken later vond een tweede tussenrapportage aan de Raad van Bestuur plaats
(25 juni), die deze keer betrekking had op de onderzochte corporate stafafdelingen en tot
doel had de bevindingen en adviezen per centrale afdeling te bespreken. De adviseur had
een presentatie voorbereid waarin hij, geheel in lijn met zijn adviesstijl, de bevindingen
vooraf liet gaan door een uitgebreide begripsafbakening. Vervolgens presenteerde hij een
begrippen- en denkkader rond het onderwerp “organisatorische kaders”, op basis
waarvan hij in de Raad van Bestuur een dialoog uitlokte. In deze dialoog werd het enkele
dagen daarvoor bedachte concept ingebracht: de “management holding”. Met dit
concept werd getracht tot uiting te brengen dat de rollen van het corporate en het
divisieniveau verduidelijkt moesten worden. De rol van  “management holding” lag in zijn
visie tussen de rol van financiële holding en divisiemanagement in. De dialoog speelde
zich af rond onderstaande figuur:

Figuur 7.4: Rol corporate center (bron: presentatie Rijnconsult, juni 1990).

De rol van “management holding” behelsde, in aanvulling op de rol van een financiële
holding, onder meer activiteiten op het gebied van “human resource”, “strategiebepaling”
en “operationele beheersing”. De rol van de divisie werd omschreven als “operationele
ondersteuning”.

Het begrip “management holding” riep bij de leden van de Raad van Bestuur herkenning
op, met name bij de voorzitter. Hij zou het begrip in de toekomst niet meer los laten, en zei
over de betekenis van dit begrip:
“We wisten allemaal dat we geen financiële holding waren maar we wisten niet zo goed wat we dan
wel waren. Daar hadden we nog geen woorden voor. Ik weet eigenlijk ook niet wie dit concept heeft

                                                     
155 Het concept van de management holding zou vanaf maart 1991 model staan voor de nieuwe rol
van de Akzo Holding, en vormde het centrale begrip op grond waarvan de reorganisatie van de
topstructuur (januari 1992 - medio 1993) gelegitimeerd en uitgevoerd werd.
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ingebracht. Het was in elk geval een concept dat we voorheen niet kenden, maar dat toen het er
eenmaal was wel meteen herkenning opriep”cxxxiii.

Uitkomst van de dialoog was dat de Raad van Bestuur van Akzo expliciet koos voor de rol
van “management holding”. Deze keuze illustreerde hoe een nieuw concept kon worden
aangegrepen om een bepaalde ontwikkelingslijn te accentueren die al wel was uitgezet,
maar nog niet van een betekenisvolle aanduiding was voorzien. De Raad van Bestuur
greep dit concept van de management holding aan om voortaan besluiten en initiatieven,
ter invulling van een sterkere rol van de holding, te beargumenteren en te legitimeren.

De dialoog neemt een andere wending:
De dialoog nam in deze fase duidelijk een andere wending. Het issue was niet langer
“doordecentralisatie”, “Business Units” of een van de andere vraagstellingen van het
Onderzoek Inrichting Stafstructuur. Langzamerhand was de centrale vraag, die centraal
stond in de dialoog, verschoven in de richting van de rolverdeling tussen het corporate
niveau en de divisies. Hiermee kwam het angstige voorgevoel uit, dat enkele
divisiepresidenten bekropen had op het moment dat de Raad van Bestuur het besluit
genomen had Business Units te vormen en de Groepsraad uit te breiden. Bovenstaande
figuur bracht namelijk expliciet het spanningsveld tot uitdrukking, dat schuil ging achter de
rolverdeling tussen het corporate en het divisieniveau. Tegelijkertijd richtte het de
aandacht, juist doordat nieuwe distincties gecreëerd waren, op een volgend thema: de
implicaties van de keuze voor de management holding in termen van de inrichting van het
planning en control proces. De adviseur had in de Raad van Bestuur dit thema ingebracht,
door te stellen dat de planning te summier was en control binnen Akzo nog te veel toetsen
en controle en te weinig auditen omvatte156.Toetsen diende in zijn optiek slechts eenmaal
op dezelfde wijze te gebeuren. In dit verband bracht de adviseur een onderscheid aan
tussen “inhoudelijke toetsing” en “procesmatige toetsing”. Deze distinctie zou echter
niet beklijven. Of deze bijeenkomst heeft bijgedragen aan de totstandkoming van een
nieuwe planningstechniek kon niet worden nagegaan. Feit is dat deze in september 1990
werd aangekondigd en per 1 januari 1991 geëffectueerd (zie paragraaf 7.4)

7.2.6 Moeizame tussenrapportages

Deze subparagraaf bevat een beschrijving van het verloop van tussenrapportages aan
enkele divisiedirecties en de Groepsraad. Er was een nieuw concept geïntroduceerd, de
management holding, om  de problematiek van de toetsfabriek  te kunnen doorbreken.

Tussenrapportages aan divisiedirecties:
In de maand juni verzorgden de adviseurs van Rijnconsult ook tussenrapportages voor de
verschillende divisiedirecties (opbouw en inhoud daarvan kwamen ruwweg overeen met de

                                                     
156 Onder “planningsproces” werd verstaan het stellen van kaders en normen (zoals portfolio,
benoemingen). Onder “control” werden verstaan toetsen (“vooraf vergelijken van voorstellen met
kaders/normen”), controle (“direct na uitvoering vergelijking werkelijkheid met kaders/normen”) en
auditen (“periodiek vergelijking werkelijkheid met kaders/normen”). De door Rijnconsult
gepresenteerde bevindingen waren de volgende:
• “control binnen Akzo nog teveel toetsen en controle en te weinig auditen
• dubbel werk op gebied toetsen:

- plannen  worden op verschillende niveaus in de organisatie op dezelfde wijze getoetst
- voorstellen die voortvloeien uit plannen worden nog eens onderworpen aan een

toetsingsprocedure op de verschillende niveaus
• toetsing geschiedt door inschakeling staf (toetsfabriek)
• te weinig verantwoordelijk stellen van de lijn c.q. verantwoordelijk voelen en te weinig afrekenen
• "angst" bij de divisies dat Raad van Bestuur de Business Units wil besturen'" (p. 7).
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presentatie aan de Raad van Bestuur van 11 juni). In enkele divisiedirecties ontmoetten zij
flinke weerstand. De adviseur over het verloop de presentatie in de Zoutchemiedivisie:
“Zout en basischemie vond het maar niets. Een bijzonder rottige bespreking. We hebben de presentatie
voor de Chemiedivisie nog iets aangepast, zodat we wat meer hun woorden gebruikten, en deze
presentatie viel me alleszins mee. Het was net of de Chemie divisiepresident op dat ogenblik wat
herkende”cxxxiv.

Tussenrapportage aan de Groepsraad:
Ook in de tussenrapportage aan de Groepsraad (28 juni 1990) ontmoetten de adviseurs
veel weerstand. Het onderwerp van de bijeenkomst met de Groepsraad had formeel
betrekking op een tussenrapportage ten aanzien van de personeel- en engineeringfunctie
in het Onderzoek Inrichting Stafstructuur. De presentatie stond vrijwel geheel in het teken
van een dialoog omtrent de “organisatorische kaders” en de daarmee samenhangenden
vragen:
• "'Herkent u de huidige situatie m.b.t. het sturen door de Raad van Bestuur
• Wat is uw reactie op de aanbevelingen  m.b.t. planningsproces, toetsing, rolling forecast,
management audit
• Herkent u de huidige situatie m.b.t. de landenorganisaties
• Wat is uw eerste reactie op gedane aanbevelingen"'.

Bron: Presentatie Groepsraad door RC, Onderzoek Inrichting Stafstructuur deel II
Personeelszaken/Engineering, 28 juni 1990, p. 23.

De bijeenkomst verliep door de weerstand zeer moeizaam. De adviseur herinnerde zich
het verloop als volgt:
“De Groepsraad bijeenkomst van eind juni was toch een crime. Aan alle kanten een matige herkenning.
We zeiden: het probleem bij Akzo zijn jullie, de verhouding Raad van Bestuur en divisies. Het probleem is
niet primair de verhouding divisie - Business Units. Het gaat dus om de verhouding tussen de Raad van
Bestuur en de divisies. Jullie hier in de Groepsraad zijn het probleem! Het is een sheetpresentatie
geweest. Het aansluitende gesprek liep ook niet lekker, maar we hebben het hete hangijzer wel op tafel
gelegd. Het is laat geworden. We zijn in verwarring naar huis gegaan en voelden een beetje onvrede over
wat we nu bereikt hadden” cxxxv.

Deze moeizame gang van zaken markeerde echter wel duidelijk een omslagpunt in de dialoog
met de Groepsraad. De adviseur: “Toen tekende zich al af dat het belang van dit onderzoek het
organisatieconcept werd en niet meer het Personeel of het Engineering onderzoek (hoewel we daar nog
wel afspraken over gemaakt hebben) en ook niet meer de centrale staven”cxxxvi.

Reacties na afloop van de Groepsraadsvergadering:
Deze bijeenkomst riep krachtige reacties op bij de aanwezige Groepsraadsleden. In een brief
aan de adviseur stelde de voorzitter van Akzo Nederland, in antwoord op de vraag of hij het de
door de adviseur geschetste beeld herkende: “zeer ten dele”cxxxvii. Ook de divisiepresident van
de Vezel & Polymerendivisie reageerde en schreef een brief aan de Raad van Bestuur (met
kopie aan de adviseur), waarin hij het uitgangspunt van de divisie uiteenzette met betrekking
tot de beperkte verantwoordelijkheid van de Business Units voor personeelsbeleid. De Vezel
& Polymerendivisie had bij de introductie van de “BU-organisatie” namelijk bewust gekozen
voor handhaving van een overkoepelende divisionele verantwoordelijkheid voor het
personeelsbeleid. De divisiedirectie verwierp dan ook de aanbeveling van Rijnconsult om de
Business Units directe invloed te geven op het personeelsbeleidcxxxviii. In een tegenreactie
schreef de adviseur terug:
“In onze opvatting over de BU-organisatie is de BU-manager integraal verantwoordelijk voor omzet en
resultaat, en ook voor alle functies, dus ook voor Personeel/HRM. In de situatie bij Fibers & Polymeren
wordt die verantwoordelijkheid teveel ingeperkt tot de beïnvloeding van gedrag en motivatie van de
medewerkers. Voor zaken als collectieve personeelszaken, arbeidsvoorwaardenbeleid, benoemingen,
en salarisvaststelling, leggen bedrijfsleiders via de locatiemanager verantwoording af naar boven
(buiten de BU-manager om). Ons inziens kan daardoor de BU-manager onvoldoende zijn
personeelsbeleid en -uitvoering sturen in relatie tot de rest van zijn businessactiviteiten. Wij pleiten
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dan ook voor meer bevoegdheden op dit terrein voor het BU-management ten koste van het
locatiemanagement en van de functionele personeelskolom”cxxxix.

Deze briefwisseling tussen de Vezel & Polymeren divisiepresident en de adviseur kan als
illustratief worden beschouwd voor de dialoog die gevoerd werd op basis van enkele
kernbegrippen. Ook laat zij zien dat individuele managers (of adviseurs) deze
sleutelbegrippen een eigen betekenis toekenden, die aansloot bij de eigen visie en
organisatieopvattingen.

7.2.7 Totstandkoming van de normorganisatie

In deze subparagraaf zal worden ingegaan op de totstandkoming van de normorganisatie,
de notitie waarin de basis is gelegd voor de op de Business Units gebaseerde
organisatievernieuwing van Akzo. Deze notitie, die een ‘unifying philosophy’ (in de zin van
Pettigrew, 1985) of ‘self-description’ (in de zin van Von Krogh et al., 1994) vormde,  was
een geslaagde poging de uitkomsten van de gevoerde dialogen te verwoorden middels
een samenhangend beschrijving van de toekomstige organisatievorm van Akzo.

Totstandkoming van de “normorganisatie”:
In de maand juli schreven de adviseurs van Rijnconsult het conceptrapport Onderzoek
Inrichting Stafstructuur. In dat kader schreven zij ook een notitie die een beschrijving van
de toekomstige organisatievorm van Akzo bevatte: “de normorganisatie”. Deze notitie
bestond uit een opsomming van uitgangspunten, een omschrijving van de rollen van de
verschillende actoren, relaties tussen actoren, en een omschrijving van de wenselijke
inrichting van het planning en control proces. Op basis van deze notitie werd er in
augustus in de Raad van Bestuur een intensieve dialoog gevoerd. De adviseur: “De hele
maand augustus hebben we heel intensief met de Raad van Bestuur gesproken. Hebben we
ook samen begrippen ontwikkeld. ... Ze deden heel intensief meecxl. De notitie maakte een
zeer effectieve dialoog mogelijk. Gesteld kan worden dat de notitie met beschrijving van de
normorganisatie een ‘selfdescription’ was (in de zin van Von Krogh et al., 1994) en in de
dialoog zodanig betekenis verkreeg dat deze uitgroeide tot een ‘unifying philosophy’ (in de
zin van Pettigrew, 1985). Met andere woorden, de notitie over de “normorganisatie” maakte
gemeenschappelijke betekenisgeving mogelijk en droeg zorg voor verankering van de
nieuwe managementterminologie.

Begin september verscheen het eindrapport van het Onderzoek Inrichting Stafstructuurcxli.
Zoals hierboven al is aangegeven lag de betekenis van dit rapport primair in de 4-5 A-4tjes
met de beschrijving van de normorganisatie. Door de grootschaligheid van het onderzoek
(waaronder de 114 interviews en de vele interactiemomenten met de Raad van Bestuur,
de Groepsraad en de divisiedirecties) was er binnen Akzo een brede dialoog op gang
gebracht. Kenmerkend voor deze bewust gekozen aanpak is de volgende passage uit het
rapport:
"'In het algemeen kan geconstateerd worden dat het onderzoek eigenlijk te vroeg is gekomen. De
organisatie binnen Akzo is nog volop op weg naar implementatie van de Business Unit structuur,
waardoor op dit moment slechts incidenteel sprake is van daadwerkelijke doordecentralisatie van de
business verantwoordelijkheid. Hierdoor is het nauwelijks mogelijk om vast te stellen of de
doordecentralisatie in de functionele kolom wel gelijke tred heeft gehouden, omdat deze "meetlat" nog
volop in beweging is. Daarnaast kan opgemerkt worden dat de gedachten en filosofieën die ten
grondslag liggen aan het proces van doordecentralisatie nog niet door de gehele organisatie
"verinnerlijkt" zijn; dit kwam met name naar voren bij het onderzoek in de personeelskolom. Het
onderzoek zelf heeft een versnellend effect gehad op de in gang zijnde ontwikkelingen en zodoende
bijgedragen tot de voortgang”.
Bron: Rijnconsult eindrapport (RC376) "Inrichting Stafstructuur", 7 september 1990, deel E, p. 1.
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In deze tekstpassage wees de adviseur nog eens op het belang van verinnerlijking van de
gedachten en filosofieën, die ten grondslag liggen aan het proces van doordecentralisatie
en de implementatie van de Business Unit structuur.

In een bijeenkomst met de Raad van Bestuur, die op 27 augustus 1990 plaatsvond, werd
formeel bevestigd dat het doel nu niet langer het Onderzoek Inrichting Stafstructuur was,
maar de aanpassing van de organisatie van Akzocxlii. Expliciet ging het om de vorming van
“BU’s”, de vorming van “SU’s” en noodzakelijk aanpassingen in de “planning en control” (of
wel de tot dan toe gehanteerde managementmethoden in het samenspel tussen holding en
divisies). Er dienden zich twee volgende vraagstukken aan.

7.3 “Het organisatieconcept” (oktober 1990 - februari 1991)

Na de bespreking en goedkeuring van de normorganisatie in de Raad van Bestuur (eind
augustus 1990) hadden zich twee nieuwe vraagstukken aangediend. De eerste was dat er
een oplossing moest worden gevonden voor de “verschillende interpretaties van het begrip
Business Unit”, en deze op een gemeenschappelijke noemer te brengen.
Het tweede vraagstuk had betrekking op het draagvlak en de wijze waarop de
normorganisatie breder in de organisatie verspreid kon worden. De adviseur had de Raad
van Bestuur gewezen op de verschillen in denken tussen de functionele leden van de
Groepsraad en de divisiepresidenten. Beide groepen hadden in het “veranderingsproces
nog te weinig verankering gevonden”. Derhalve was er volgens de adviseur een reële kans
op vertraging, compromisvorming en “half afmaken”. Hij stelde dan ook als
succesvoorwaarde, dat er acceptatie en overeenstemming dienden te bestaan over de
normorganisatie als vertrekpunt. Ook moest het veranderingsproces meer gedragen
worden door de leden van de Groepsraad. Daarop had hij vervolgens voorgesteld de leden
van de Groepsraad te betrekken bij de verdere uitwerking van de wenselijke
organisatievorm door zogenaamde “taskforces” te vormen, die verschillende onderwerpen
dienden uit te werken (zie verderop).

De Raad van Bestuur van Akzo volgde het advies op, om meer aandacht te besteden aan
de “normorganisatie”, en om ook anderen in de gelegenheid te stellen de gedachten en
filosofieën die ten grondslag lagen aan het proces van doordecentralisatie te verinnerlijken.
Het tijdens het Onderzoek Inrichting Stafstructuur ontwikkelde begrippenkader was
namelijk nog onvoldoende in bredere kring geïnternaliseerd. Er werd derhalve een aantal
initiatieven genomen. Allereerst werden de normorganisatie en de bevindingen van het
Onderzoek Inrichting Topstructuur gepresenteerd en besproken in een speciale
bijeenkomst met de Groepsraad, die plaatsvond op 27 - 28 septembercxliii. Ook werd de
aanbeveling opgevolgd een aantal taskforces te formeren rond verschillende onderwerpen
om alle leden van de Groepsraad een rol te geven bij het verder uitwerken van de
normorganisatie. Verder werd de normorganisatie aan andere doelgroepen gepresenteerd.

7.3.1 De kwestie van de winstverantwoordelijkheid

De voorzitter van de Raad van Bestuur gaf tijdens de bewuste Groepsraadsvergadering
een presentatie die bestond uit drie onderdelen: de normorganisatie, de bevindingen met
betrekking tot de personeel- en de engineering-functie, alsmede de bevindingen ten
aanzien van de centrale stafafdelingen157. De presentatie over de normorganisatie stond

                                                     
157 Hier wil ik kort op ingaan en wijzen op de overeenkomsten met de uitkomsten van de reorganisatie
van de topstructuur, die mogelijk gemaakt werd door een scherper onderscheid te maken naar de
begrippen “staf: en “services” (zie hoofdstuk 8). Bij de presentatie van de bevindingen ten aanzien van
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centraal: “Towards a more detailed description of the norm-organzation”. Hierbij werd
uitgebreid ingegaan op een rolbeschrijving van de vijf actoren die in de normorganisatie
onderscheiden waren: Business Units, divisies, Raad van Bestuur, staf en Service Units.
Ook werd het concept van de “management holding” naar voren gebracht en werd  er
ingegaan op de rol van de divisies. Voor de leden van de Groepsraad kwam de presentatie
van “de normorganisatie” enigszins als een verrassing (de laatste bijeenkomst van de
Groepsraad, waarin nog gesproken was over het Onderzoek Inrichting Stafstructuur,
dateerde immers van eind juni).  De voorzitter van de Raad van Bestuur over de reacties
op de presentatie:
“De presentatie kwam inderdaad een beetje als een verrassing. Het was zeker geen enorm succes.
Men vond het moeilijk, droge stof. Men moest daar nog een beetje aan wennen. Het was zeker niet de
meest boeiende presentatie die ik in mijn loopbaan bij Akzo heb gegeven. Overigens hebben we bij de
vragen en antwoorden de zaak weer enigszins bijgetrokken. De presentatie zelf was te klinisch. Een
heleboel mensen dachten: theoretisch organisatieconcept.”cxliv

De bijeenkomst werd desondanks afgesloten met een aantal belangrijke conclusies. Zo
achtte men een scherper onderscheid tussen de taken en verantwoordelijkheden van de
verschillende spelers in de normorganisatie (Raad van Bestuur, divisiemanagement, BU’s
en SU’s) noodzakelijk. Ook drong men aan op het ontwikkelen van een duidelijk
strategisch raamwerk, dat paste bij de rol van ”management holding”. Bovendien moest de
rolverdeling tussen Raad van Bestuur, divisiepresidenten en functionele Groepsraadsleden
in de taskforces verder uitgewerkt worden.
Er was een kwestie die de bijeenkomst domineerde: de winstverantwoordelijkheid van de
divisiepresident. Deze kwestie was actueel geworden doordat meer een meer duidelijk
werd dat de rol van de divisie onder druk kwam. De normorganisatie werd op dit punt
kennelijk niet als voldoende duidelijk ervaren. Een van de adviseurs zei hierover:
“In die normorganisatie, als ik me goed herinner, dansten we eigenlijk een beetje om de rol van de divisie
heen. We  hadden redelijk helder wat de rol van corporate zou moeten zijn, we hadden natuurlijk helder
wat de rol van Business Unit moesten zijn, we hadden redelijk helder wat Service Units waren en wat staf
was. Maar we dansten heen om de vraag wat we nu moesten met de divisie”.cxlv

Enkele leden van de Groepsraad waren kennelijk de mening toegedaan dat het
divisiemanagement een eigen verantwoordelijkheid had en geen optelsom was van
Business Unit plannen. De bijeenkomst resulteerde in drie vragen:
• '"Waarom is een divisiepresident bij een organisatievorm met Business Units nog

winstverantwoordelijk?
• Met andere woorden: wat is zijn bijdrage aan de optelsom van de winsten van de Business

Units?
• Wat verandert ermee ten opzichte van de "oude situatie?”
Bron: Notitie (RC401) betreffende "Winstverantwoordelijkheid", door de Ruijter voor Loudon, 30
oktober 1990.

De Groepsraad drong sterk op duidelijkheid aan rond deze kwestie, waarna de Raad van
Bestuur toezegde dit onderwerp in een aparte notitie uit te zullen werken. Op verzoek van

                                                                                                                                    
het centrale niveau, de “stafafdelingen” werd onderscheid gemaakt naar “strategic staf” (in een later
stadium eenvoudigweg aangeduid als “staf”), “administrative” en “services”. Vervolgens waren de
onderzochte centrale afdelingen volgens de definities ‘uit elkaar gerafeld’ en is nagegaan hoe de
totale capaciteit van een afdeling (in fte) op grond van deze distinctie(s) kon worden geclassificeerd
(bron: presentatie (mrn607) “Investigation corporate center”, p. 2., 27 september 1990). Uit de
uitkomst bleek de grote betekenis van het onderscheid “staf” en “services”. Van alle centrale
afdelingen tezamen bleek een kleine 50% te kunnen worden getypeerd als service!  We zullen zien in
het volgende hoofdstuk dat het verder verfijnen, dat wil zeggen uiteenrafelen in fijnere distincties, van
dit begrip significante besparingen mogelijk maakten. Als zodanig lag dit onderscheid tussen “staf” en
“service” aan de basis van de reorganisatie van de topstructuur.
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de Raad van Bestuur schreven de adviseurs van Rijnconsult een notitie met hun visie over
de winstverantwoordelijkheid van de divisiepresident. Zij konden hier echter zelf geen
duidelijk antwoord op geven, want zij worstelden met de vraag hoe in de toekomst invulling
gegeven kon worden aan de rol van de divisies158. Een van hen zei hierover:
“Steeds manifester werd de vraag: “wat is nu de rol van de divisie?” Wij hadden het er ook moeilijk mee
als adviseur. De divisie had toegevoegde waarde, vonden wij. Ze zijn immers bezig met het managen van
raakvlakken tussen Business Units, ze coachen BU-managers, en stellen services ter beschikking. Ze
hebben wel degelijk toegevoegde waarde. Dat is ook de reden waarom ze winstverantwoordelijk waren.
Wij hadden dus een duidelijke opvatting: de divisies zijn winstverantwoordelijk, omdat ze toegevoegde
waarde leveren. Deze opvatting is ook heel duidelijk naar voren gekomen in het boekje "Business units -
the basis of the Akzo organisation". Maar toch kwam in discussies steeds de vraag op: is het divisieniveau
nodig? Harmsen had in het verleden al zeer duidelijk gesteld: “weg met het divisieniveau, het zal wel nooit
gebeuren, maar weg ermee!”. In de discussies, die in ons adviesteam over dit onderwerp gevoerd zijn,
kwamen we tot de opvatting dat het toen te vroeg was. De Business Units moesten eerst gestalte krijgen.
In de discussies met Loudon kwam het ook regelmatig naar voren, waarbij Loudon zei: “het is een kwestie
van timing”. We hadden toen geen eenduidige opvatting of het divisieniveau nu echt weg moest. We
voelden wel iets, maar het was toen niet nadrukkelijk aan de orde dat het divisieniveau daadwerkelijk weg
moest. …. Terugkijkend vraag ik me af of de divisies wel hadden moeten verdwijnen. Had het niet iets
anders moeten zijn?  Ik vraag me nog steeds af of het verdwijnen van divisieniveau de juiste keuze is
geweest. Maar dat is een theoretische vraagstelling. Destijds is er over gesproken in de zin van: “moeten
we het missen of niet?” Ik wil eerlijk toegeven dat ik er toen niet van was overtuigd dat het divisieniveau
echt weg moest. Ik vond de uitspraak van Harmsen te ongenuanceerd. Wat wel weg moest, was de
functionele directie op divisie niveau, net als de toentertijd bestaande grote divisiedirecties. Maar of de
divisiepresident weg moest met zijn winstverantwoordelijkheid?”cxlvi

De dialoog, die in de Groepsraadsvergadering van 29 november op basis van de
desbetreffende notitie hierover gevoerd is, leidde  evenwel niet tot een concreet besluit.

7.3.2 Taskforces met divisiepresidenten en stafdirecteuren

Op basis van de aanbevelingen uit het eindrapport Onderzoek “Inrichting Stafstructuur”,
werden vijf zogenaamde taskforces (werkgroepen) gevormd. Het doel van deze taskforces,
die een zorgvuldig gekozen samenstelling kenden van divisiepresidenten en
stafdirecteuren, was tweeledig. Enerzijds was geconstateerd dat het in procesmatige zin
van belang was om de divisiepresidenten en stafdirecteuren rechtstreeks te betrekken bij
het uitwerken van de normorganisatie, zodat ook zij de gelegenheid kregen om de
gedachten en filosofieën die ten grondslag lagen aan het proces van doordecentralisatie te
verinnerlijken. Anderzijds hadden de taskforces in inhoudelijke zin tot doel om
verschillende onderwerpen nader uit te werken, waarvan tijdens het Onderzoek “Inrichting
Stafstructuur” en bij het uitwerken van “de normorganisatie” was gebleken dat deze een
nadere uitwerking behoefden. Deze onderwerpen waren: beheersing (planning en control),
landenorganisatie, site-organisatie, multinationale services (engineering) en profiel
Business Unit manager. De taskforces waren derhalve opgericht met het specifieke

                                                     
158 In de notitie werd de rol van de divisiepresident als volgt aangeduid:
“de divisiepresident winstverantwoordelijk is omdat hij invloed uitoefent op de resultaten van zijn
groep:
• door het managen van de overlap;
• door het opsporen en realiseren van de potentiële synergie;
• door het stellen van kaders/normen/doelen voor Business Units en Service Units binnen de door

de Raad van Bestuur gestelde kaders/normen/doelen;
• door het alloceren van middelen;
• door operational control
• door het fungeren als sparring partner;
• door het creëren van nieuwe Business Units”.
Bron: notitie (RC401) "Winstverantwoordelijkheid", door de Ruijter voor Loudon, 30 oktober 1990.
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oogmerk van de "nadere uitwerking van de normorganisatie van Akzo”cxlvii. De rapporten
van de verschillende taskforces, die in de periode van oktober tot en met december actief
waren, werden in de Groepsraadsvergadering van 24 januari 1991 behandeld (inhoudelijk
zal hier niet verder op worden ingegaan).

Wel is het van belang om vast te stellen dat de taskforces als zodanig beantwoordden aan
hun tweeledige doel. In het kader van dit onderzoek is met name de constatering van
belang, dat het tot dan toe ontwikkelde denk- en begrippenkader het mogelijk maakte dat
de taskforces relatief snel tot conclusies en aanbevelingen kwamen. De taskforces
droegen bij aan het tot stand komen van nieuwe inzichten bij de leden. Eén van de
adviseurs zei hierover: “Bijvoorbeeld bij de corporate director Control heeft de taskforce
Planning & Control, denk ik, wel een aantal dingen in beweging gezet. Bijvoorbeeld de
koppeling met de landen organisaties. Hoe vatten we Akzo America in het ‘planning &
control-proces’? Daar had hij eigenlijk nooit zo over nagedacht”. Dergelijke vragen konden op
basis van het ontwikkelde denk- en begrippenkader kennelijk relatief snel beantwoord
worden. Een van de adviseurs onderstreept dit in het volgende interviewcitaat:
“Clark [de Amerikaanse landenpresident] was de leider van de taskforce Landenorganisatie. We kwamen
er redelijk vlot uit. De rol van de landenorganisatie was maar een zeer beperkte. Clark was het er
misschien niet zo mee eens vanuit persoonlijke oogpunt, maar vanuit conceptueel oogpunt waren we er
redelijk snel uit. ….. Het ging dus heel snel en hoofdlijnen waren vanaf het begin eigenlijk al wel duidelijk.
Als je de Business Unit en hun in principe wereldwijde verantwoordelijkheid als uitgangspunt neemt, dan
betekent dat per definitie dat de landenorganisatie niet meer is dan een juridische eenheid, een fiscale
eenheid en een serviceorganisatie”cxlviii.

De conclusie, dat de landenorganisatie in feite beschouwd diende te worden als een
serviceorganisatie, had verstrekkende consequenties voor haar rol. Voorheen had de
landenpresident van Akzo America bijvoorbeeld, een behoorlijke invloed op het
investeringsbeleid van de verschillende divisies in de VS. De landenpresident moest namelijk
deze investeringen goedkeuren. De snelheid waarmee de taskforce Landenorganisatie tot
haar conclusie was gekomen, maakte duidelijk hoe krachtig en eenduidig het in de
normorganisatie beschreven begrippenkader inmiddels was uitgekristalliseerd. Het
ontwikkelde begrippenkader leidde als het ware logisch volgend tot deze conclusie; men
had op basis hiervan in feite nauwelijks tot een andere conclusie kunnen komen.

7.3.3 Betekenisgeving aan de normorganisatie

Zoals hierboven is aangegeven, was het in de “norm-organisatie” ontwikkelde denk- en
begrippenkader inmiddels dusdanig uitgekristalliseerd, dat nu ook stappen werden gezet
om andere groepen managers hiermee vertrouwd te maken. Dit gebeurde in de vorm van
presentaties. De voorzitter van de Raad van Bestuur nam hierbij het voortouw, waarbij de
voorbereidingen op en de presentaties zelf bijdroegen aan een verdere uitwerking en
verfijning van het ontwikkelde denk- en begrippenkader. Dit vond uiteindelijk zijn neerslag
in het zogenaamde ‘blauwe boekje’: “Business units - the basis of the Akzo organisation”,
waarin het nieuwe organisatieconcept van Akzo uitvoerig beschreven werd.

Verschillende presentaties:
Dezelfde presentatie rond de normorganisatie werd ook gebruikt in bijeenkomsten met de
centrale staf (19 oktober 1990), de Raad van Commissarissen van Akzo Nederland (24
oktober 1990), en de centrale ondernemingsraad Coran (30 november 1990). De
presentaties werden aangegrepen om deze groepen te laten kennismaken met de
normorganisatie.
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Presentatie Raad van Commissarissen:
Op 31 januari 1991 gaf de voorzitter van de Raad van Bestuur een presentatie aan de
Raad van Commissarissen van Akzo n.v. Deze presentatie vormde een mijlpaal, waarbij
uitgebreid aandacht besteed werd aan de redenen waarom Akzo een BU-structuur
invoerde, aan de toenmalige status van de BU-vorming binnen de verschillende divisies en
aan de doelstellingen, aanpak en resultaten van het Onderzoek Inrichting Stafstructuur.
Ook de Commissarissen werden uitvoerig geinformeerd en kregen  een uitgebreide
uiteenzetting over “de normorganisatie” voorgeschoteld (die in inhoudelijke zin exact
overeen kwam met de presentatie voor de Groepsraad van 27-28 september 1990)cxlix

Winteravondlezing:
Ook de zogenaamde winteravondlezing (28 februari 1991)159 speelde bij het verder
verspreiden en betekenis geven aan de normorganisatie een rol. Vooral in symbolische
zin, doordat de voorzitter van de Raad van Bestuur bij deze gelegenheid voor het eerst in
direct contact trad met BU-managers. In een presentatie, die de titel droeg “De Business
Unit - Het organisatieconcept van Akzo”, werd uitgebreid ingegaan op het BU-conceptcl.

Het blauwe boekje: Business units - the basis of the Akzo organisation
De Winteravondlezing werd vastgelegd op geluidsband.
Deze vormde de basis voor het zogenaamde “blauwe
boekje”: “Business units - the basis of the Akzo organisation”.
Dit boekje bevatte drie onderdelen. Het eerste deel bevatte
een uitwerking van de “organisatieprincipes” die ten
grondslag lagen aan het “Business Unit” concept en het
“organisatieconcept” van Akzo. In het tweede deel werden de
spelers en hun rollen uitgewerkt en gedefinieerd. In het derde
deel werd ingegaan op de noodzakelijke wijzigingen in de
planning & control (met andere woorden in de
managementmethoden). Dit boekje verscheen in mei 1991
en werd op grote schaal in het concern verspreid. Het werd
als een belangrijk instrument beschouwd grotere groepen
managers vertrouwd te maken met het “organisatieconcept”
van Akzo. Zij moesten dit concept immers verder vertalen
naar hun eigen praktijk.

Figuur 7.5: Akzo boekje Business Units

Een volgende doorbraak diende zich al spoedig aan:
Bij het verschijnen (mei 1991) was dit boekje, daar waar het de winstverantwoordelijkheid
van de divisiepresident en de rol van het divisieniveau betrof, evenwel feitelijk al
achterhaald. Er werd namelijk nog uitgebreid ingegaan op de rol van het
divisiemanagement, terwijl al in de Groepsraadsvergadering van 1 maart 1991 de kiem
voor een volgende stap was gelegd: het afschaffen van het divisieniveau en de
reorganisatie van de topstructuur. Hoofdstuk 8 bevat een analyse van de wijze waarop
deze doorbraak tot stand is gekomen.

                                                     
159 Binnen Akzo vormen de zogenaamde “winteravondlezing” een traditie. Bij deze
“winteravondlezingen” is de top van Akzo aanwezig (rond de 100 deelnemers), en worden door
interne en externe sprekers belangrijke onderwerpen behandeld met aansluitend discussie.
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7.4 Nieuwe planningstechniek versterkt rol Akzo-holding (medio 1990)

De initiatieven van de Raad van Bestuur, om doorbraken te creëren in het samenspel met
de divisies, is niet alleen beperkt gebleven tot de hierboven geschetste
“organisatiediscussie”. Zoals bij de inleiding tot dit hoofdstuk is aangegeven, had dit
hoofdstuk tot doel een gedetailleerd inzicht te geven in de wijze waarop begrippen
opkwamen en betekenis kregen. Hiertoe zijn  de processen, die speelden bij het
Onderzoek Inrichting Stafstructuur, sterk uitvergroot.

Het is voor de positiebepaling van dit onderzoek van belang vast te stellen dat de Raad
van Bestuur in deze fase ook op andere fronten initiatieven nam, bijvoorbeeld ten aanzien
van strategische keuzen. In mijn studie heeft organisatievernieuwing betrekking op
vernieuwingen in de organisatieprincipes, de managementmethoden en de
organisatiestructuur. In het voorgaande is de dialoog geïllustreerd die gevoerd werd rond de
organisatieprincipes die ten grondslag dienden te liggen aan de toekomstige organisatie van
Akzo (vernieuwingen in de organisatiestructuur derhalve). In de nu volgende paragraaf zal
worden ingegaan op een ander “spoor”, dat het topmanagement van Akzo volgde om meer
invloed te verwerven in het samenspel met de divisies. Dit “strategische spoor” leidde tot de
vernieuwing van  een managementmethode, specifiek in de strategische planning.

De Raad van Bestuur versterkte namelijk in de loop van 1990 de rol van de Akzo-holding,
in relatie tot de divisies, door een nieuwe porfolio planning te introduceren gebaseerd op
de cash flow balance. Op deze vernieuwing in managementmethode zal hier kort worden
ingegaan.

De voorzitter van de Raad van Bestuur had in zijn nieuwjaarstoespraak van januari 1990 al
aangekondigd dat Akzo zich nog meer diende te concentreren op bepaalde geselecteerde
businessactiviteiten, en dat keuzen hierbij noodzakelijk waren. Naast de vorming van
Business Units en de uitbreiding van de Groepsraad (de organisatorische spoor), trachtte
de Raad van Bestuur ook de rol van de Akzo-holding te vergroten door meer invloed uit te
oefenen op de strategische ontwikkelingsrichting van de divisies. De (externe) context
waarin januari 1990 de vorming van Business Units, alsmede de uitbreiding van de
Groepsraad, aangekondigd was, werd gekenmerkt door zeer gunstige financiële
resultaten. Deze waren over het jaar 1989 niet alleen boven verwachting, er was zelfs
sprake van een recordjaar. Omzet en netto resultaat waren 13% hoger dan in 1988 en
bedroegen respectievelijk fl. 18,7 miljard en fl. 954 miljoen; het bedrijfsresultaat was zelfs
met 20% gestegen tot fl. 1,713 miljard. De Vezeldivisie en met name de Coatingsdivisie
hadden over 1989 uitstekende resultaten geleverd; de Pharmadivisie liet onveranderd een
hoge performance zien. Alleen de Chemiedivisie viel in negatieve zin op; met name de
ontwikkeling/groei van het bedrijfsresultaat werd als teleurstellend ervaren (zie bijlage B.2
voor een overzicht van de ontwikkeling van de resultaten per divisie). Belangrijke oorzaken
voor dit voor Akzo excellente recordresultaat, waren de zeer gunstige conjunctuur en de
stabiele, gunstige wisselkoersverhoudingen. Er tekende zich echter langzaam een omslag
af. Bij het verschijnen van het jaarverslag (eind februari) werd nog uitgegaan van de
verwachting dat de resultaten over 1990 in dezelfde orde van grootte als het voorgaande
jaar zouden liggen. Begin maart moesten deze prognoses, tegen de achtergrond van een
verslechterende economische conjunctuur, echter ingrijpend bijgesteld worden.

Eind maart stond een Groepsraad bijeenkomst gepland (de Ootmarsum-bijenkomst) die
door de Raad van Bestuur werd aangegrepen om een dialoog te voeren over de vraag op
welke wijze het groepsresultaat, gezien de voorspelde verslechtering, verbeterd kon
worden. Deze Ootmarsum-bijeenkomstcli (29-30 maart) was door de Raad van Bestuur
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nauwgezet voorbereid. De Groepsraadsleden waren middels een memorandum op de
hoogte gesteld van de doelstelling van de bijeenkomst. De verwachtingen omtrent de
financiële resultaten voor 1990 gaven aanleiding tot bezorgdheid, dat was inmiddels
bekend. Er was een gezamenlijke inspanning nodig om tot een duidelijke verbetering te
komen van het groepsresultaat. Tijdens de bijeenkomst werd uitgebreid ingegaan op een
analyse van de financiële positie en performance van Akzo over de jaren 1985-1989. De
belangrijkste conclusie van deze analyse was, dat de portfolio en acquisitiestrategie van
Akzo, geïnitieerd in 1985, in onvoldoende mate had geresulteerd in verbetering van de
financiële resultaten van de Akzo groep160. Integendeel, er was een ontwikkeling zichtbaar
geworden van oververhitting, zonder reële prestatieverbetering. Deze conclusie gold zowel
voor de acquisities als voor de overige investeringen zoals duurzame
investeringsmiddelen. Beide investeringscategorieën presteerden, in het licht van de
oorspronkelijk gestelde doelstellingen, onvoldoende. Ook was duidelijk geworden dat de
geprognosticeerde verwachtingen van de divisies voor de jaren 1990-1992, onvoldoende
waren om verdergaande groei mogelijk te kunnen maken. De Raad van Bestuur achtte het
dan ook cruciaal dat de prognoses door de divisies daadwerkelijk zouden worden
gerealiseerd en riep tijdens deze tweedaagse bijeenkomst de Groepsraadsleden op om
mogelijke maatregelen te bespreken. Er was een omslag in de strategie noodzakelijk161.
Een belangrijk punt was dat Akzo de afgelopen vijf jaar veel had geïnvesteerd in
acquisities en R&D, en dat dit ten koste was gegaan van de managementaandacht,
noodzakelijk voor het runnen van de operaties op korte termijn. Akzo moest, mede met het
oog op de aantrekkelijkheid van de Akzo aandelen, meer worden gemanaged op de korte
termijn teneinde de financiële performance te kunnen verbeteren. Tijdens de bijeenkomst
werden de aanwezige Groepsraadsleden opgesplitst in drie groepen, die de opdracht
hadden mogelijke oplossingsrichtingen te bediscussiëren. Na presentaties door de
groepen en de aansluitende discussie werden de gemeenschappelijke conclusies als volgt
samengevat:
1. Akzo’s portfolio is niet in balans (huidige business t.o.v. nieuwe businesses die onvoldoende

cash flow genereren).
2. Deze onbalans resulteert in een te lage omloopsnelheid van het geïnvesteerde kapitaal.
3. De strategie zou moeten worden gebaseerd op een overall Akzo perspectief en niet op basis

van een divisie-per-divisie benadering.
Bron: Verslag van bijeenkomst Groepsraad, 29-30 maart te Ootmarsum.

Op grond van deze conclusies besloot de Raad van Bestuur tot een aantal korte termijn
maatregelen, zoals kostenreducties, intensiveren van het afstotingsprogramma van
bepaalde concernonderdelen en bevriezen van het investeringsniveau. Ook besloot men
om een portfolioanalyse uit te voeren en de lopende R&D programma’s te evalueren op

                                                     
160 Door de vele acquisities en desinvesteringen in de periode 1984-1989 (zie het overzicht B.5
“acquisities/desinvesteringen” in de bijlage), was de productmix van Akzo weliswaar sterk verbeterd
(zie bijlage B.4..2 voor het overzicht “samenstelling productmix”), maar een relatief groot, en
nauwelijks onveranderd deel van de omzet, bestond nog steeds uit vezels (30 --> 28%). De vezels
leverden, in tegenstelling tot het jaar 1984, echter een duidelijk minder grote bijdrage aan het
bedrijfsresultaat van Akzo (32 -->16%). Het omzetaandeel van Chemie was gestegen (29 --> 34%);
net als de bijdrage aan het bedrijfsresultaat (35 --> 42%). Het omzetaandeel van de Coatingsdivisie
had een sterke stijging ondergaan (12 --> 20%); de bijdrage aan het bedrijfsresultaat bleef bij deze
stijging relatief achter (12 --> 17%). Het omzetaandeel van de Pharmadivisie was licht gestegen (11 --
> 14%), terwijl de bijdrage aan het bedrijfsresultaat zich op een relatief zeer hoog, doch licht gedaald
niveau bevond (26 --> 23%). De overige activiteiten in het portfolio van Akzo waren sterk gedaald (18-
-> 4%), maar droegen ondanks een stijging, als zodanig nog steeds onvoldoende bij aan het
bedrijfsresultaat (-5 --> 2%). Qua internationalisatie had Akzo in de periode 1984-1989 echter
nauwelijks vooruitgang geboekt.
161 Deze ontwikkelingen illustreren de omslag in de strategie, die de voorzitter van de Raad van
Bestuur juni 1990 officieel aankondigde in een artikel in News & Views.
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het businesspotentieel. De divisiepresidenten werd gevraagd acties te ontplooien om de
operationele winst performance van hun respectievelijke divisie te verbeteren. In de
Beraadsdagen van de Raad van Bestuur (september 1990) werden de conclusies van
beide onderzoeken besproken en besluiten geformuleerd. De uitkomsten hiervan werden
wederom in een volgende tweedaagse bijeenkomst van de Groepsraad besproken, die
plaatsvond op 27-28 september 1990.

In de Beraadsdagen van de Raad van Bestuur van september 1990clii presenteerde het
nieuwe functionele Groepsraadslid verantwoordelijk voor Control, de in zijn ogen
noodzakelijke verbeteringen in de beoordelingsprocedure van investeringsvoorstellen. Hij
stelde voor om een nieuwe techniek te ontwikkelen, die het mogelijk zou maken
investeringen groter dan fl 5 miljoen vanuit een breder Akzo perspectief te beoordelen. In
deze nieuwe techniek werd per divisie, alsmede per Business Unit (!), een koppeling
gelegd tussen de kasinstroom en de kasuitstroom. Deze zogenaamde “cashflow
balance” diende voortaan te worden gehanteerd als doelstelling én als
beoordelingscriterium. De Raad van Bestuur ging akkoord met deze ingrijpende wijziging
van het planning- en controlsysteem. Implementatie volgde januari 1991. In de
Groepsraadsvergadering van 27 september werd dit besluit van de Raad van Bestuur als
volgt toegelichtcliii:
• De cash flow balance per divisie werd, additioneel aan bestaande doelstellingen (zoals ROI),

ingevoerd als een nieuwe parameter. Op grond van de cash flow balance kon de performance
van de divisies beter worden beoordeeld en, indien nodig, verbeterd.

• De cash flow balance per divisie was bepalend voor de bewegingsvrijheid van een divisie.
• Het nieuwe plannings- en controlsysteem maakte het de Raad van Bestuur mogelijk om de

concernstrategie beter te kunnen bepalen, en significante investeringen vanuit een Akzo (dus
niet een divisie) perspectief te beoordelen.

• De Raad van Bestuur kon voortaan op basis van goedkeuring (vooraf) sturen en niet op basis
van uitgaven (achteraf), zoals voorheen gebruikelijk was. Dit maakte het voor de Raad van
Bestuur mogelijk om in een eerder stadium te interveniëren.

• De cash flow balance maakte het mogelijk om de performance van de divisies op grond van een
eerlijke, en niet voor verschillen in de financiële structuur gevoelige, maatstaf te beoordelen.

Deze nieuwe portfoliomanagementmethode had grote implicaties voor de financiële
investerings- en beleidsruimte voor de divisies, met name ook omdat de Business Units als
uitgangspunt gehanteerd werden. Het nieuwe plannings- en beoordelingssysteem, op
grond van de cash flow balance, markeerde dan ook een belangrijke vernieuwing in de tot
dan toe binnen Akzo bestaande organisatie- en managementpraktijk, en maakte een
verdere versterking van de invloed van de holding in het samenspel met de divisies
mogelijk.

7.5 Samenvatting & conclusie

In dit hoofdstuk is een analyse gepresenteerd van de processen die ten grondslag lagen
aan de totstandkoming van het organisatieconcept van Akzo. Zoals bij de start van het
hoofdstuk is aangeven, is getracht in detail aandacht te besteden aan de wijze waarop
nieuwe begrippen en concepten opkwamen en betekenis kregen (deze zijn vetgedrukt).
Met name drie concepten, die de basis vormden van de organisatievernieuwing van Akzo,
stonden centraal: Business Units, Service Units en management holding.

De introductie van Business Units binnen de divisies en de uitbreiding van de Groepsraad
met drie functionele leden werd, ondanks de nog aanwezige weerstand, aangekondigd in
de nieuwjaarstoespraak (januari 1990). Deze kan worden opgevat als een monoloog, die
tot doel had deze besluiten te beargumenteren en te legitimeren.



149

In de tussentijd waren de onderzoekers, in opdracht van de Raad van Bestuur, gestart met
het Onderzoek Inrichting Stafstructuur. Dit onderzoek sloot aan bij de vragen die eind 1989
in de Groepsraad gesteld waren. Gesprekken met de divisiepresidenten, die een
gedachtenwisseling tot doel hadden over de organisatorische visie, de mate van
doordecentralisatie en de eenheden die als “Business Units” konden worden
beschouwd, resulteerden in de probleemaanduiding van de “toetsfabriek”. Met dit begrip
werd de ontevredenheid onder woorden worden gebracht, die voortkwam uit de vele
toetsingen van voorstellen en het trage verloop van besluitvormingsprocessen op
concernniveau. Dit begrip maakte het probleem bespreekbaar van de overlap in de drie-
lagen-structuur (holding – divisie – Business Units), waartegen al eerder geageerd was.

Op basis van de vele interviews (in de onderzoeksperiode januari – juni) kwamen in het
Onderzoek Inrichting Stafstructuur steeds meer voorbeelden boven tafel van overlap,
inefficiency en dubbele toetsingen. Met name de rol van Akzo Engineering, waar service-
en controlactiviteiten vermengd waren, leidde tot vragen. Door een distinctie aan te
brengen tussen “service” en “control”, kon het onderzoeksteam deze beide rollen van
elkaar onderscheiden. Bevindingen, zoals met betrekking tot Akzo Engineering,
bevestigden de vermoedens die de Raad van Bestuur al langer had omtrent het bestaan
van overlap, inefficiency en diffuse verantwoordelijkheidsstellingen tussen het corporate en
divisieniveau. Om deze bevindingen (“ist” situatie) beter onder woorden te kunnen
brengen, en deze te kunnen relateren aan de gewenste organisatorische (“soll”) situatie,
werd besloten tot een serie gesprekken om te komen tot een gemeenschappelijk beeld
over de toekomstige organisatie van Akzo. In deze gesprekken werd een aantal distincties
en organisatieprincipes benoemd die de basis zouden gaan vormen voor de toekomstige
concernorganisatie. De belangrijkste was dat “Business Units” de basis van de
organisatie vormden, en niet langer de divisies. Op basis van dit organisatieprincipe werd
een volgend principe benoemd, namelijk dat alle andere organisatie-eenheden
toegevoegde waarde dienden te hebben. Het diffuse en veelomvattende begrip “staf”
werd uiteengerafeld door onderscheid te maken tussen “strategische” en “administratieve
staf” en “services”. Met name door het hanteren van het begrip “services” kon de
bestaande organisatorische situatie in een nieuw perspectief worden geplaatst. Men kwam
tot de slotsom dat services per definitie gemeenschappelijk en geografisch georganiseerd
waren. Hierdoor kon een volgend onderscheid worden gemaakt, namelijk tussen de
(business)lijn- en service-activiteiten (verderop zullen we zien dat dit onderscheid
belangrijke implicaties had voor de rol van de landenorganisatie). In de analyse is
aangegeven hoe het concept van “service unit” ontstaan is. Het onderzoeksteam maakte
een onderscheid tussen “staf” en “service”, en door dit te hanteren kon bijvoorbeeld een
organisatie-entiteit als Akzo Engineering worden “opgeknipt”. De Service activiteiten
konden dan apart (op zich zelf staand) georganiseerd worden, maar er ontbrak nog een
naam voor een dergelijke organisatie-entiteit. Men kwam op het idee een dergelijke
eenheid, parallel aan een Business Unit, als “service unit” aan te duiden. Dit concept
bestond nog niet, ook niet in de literatuur, en kan derhalve worden opgevat als een binnen
Akzo tot stand gebrachte emulatie. Daarnaast maakten de onderzoekers (Harmsen en De
Ruijter) en de opdrachtgevers (Loudon en Berghuis) in hun gesprekken onderscheid
tussen de “oude” en de “nieuwe situatie”. Dit onderscheid dwong hen aan te geven hoe
“centrale sturing” in de nieuwe situatie diende te verlopen. Om de “toetsfabriek”
problematiek te kunnen oplossen moest er een manier gevonden worden deze rolverdeling
tussen holding en divisies, die in feite al sinds het ontstaan van Akzo aanleiding gaf tot
spanningsvelden en debat, bespreekbaar te maken. In de analyse is aangegeven hoe de
adviseurs bewust gezocht hebben naar een begrip om de rol van de holding ten opzichte
van de divisies beter te kunnen onderscheiden en te verwoorden. Deze pogingen
resulteerden in het bedenken van het voor Akzo specifieke begrip “management
holding”, een begrip dat in de Angelsaksische managementliteratuur niet voorkomt. Dit
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begrip bracht de gewenste situatie onder woorden, waar het gaat om de rol die de top
ambieerde in relatie tot de divisies. Met dit begrip “management holding” (wat men wilde
zijn) kon men  een scherp contrast oproepen met het begrip “financial holding” (wat men
niet wilde zijn). We zien hier het belang van deze distinctie. Het begrip “management
holding” maakte immers een volgende dialoog mogelijk over “organisatorische kaders”
en de rol van de holding (ofwel corporate center) hierin, in relatie tot de divisies.

Het nieuwe begrippenkader (of de nieuwe managementterminologie), zoals dat in het
Onderzoek Inrichting Stafstructuur ontwikkeld was, werd in juni 1990 naar buiten gebracht
in tussenrapportages. Ondank de voelbare weerstand hield de Raad van Bestuur vast aan
de uitgezette lijn. De adviseurs schreven een notitie, getiteld de “normorganisatie”, die
het ontwikkelde begrippenkader bevatte en onder woorden bracht. Deze notitie stond
augustus 1990 centraal in de dialoog die hierover in de voltallige Raad van Bestuur
gevoerd werd, en resulteerde in een verinnerlijking van de filosofieën die eraan ten
grondslag lagen. De normorganisatie (de definitieve versie verscheen begin september
1990) werd middels een aantal gebeurtenissen verder uitgewerkt, onder meer via
taskforces waarin divisiepresidenten en functionele leden van de Groepsraad zitting
hadden. In de tussentijd konden, middels een standaardpresentatie, verschillende groepen
kennis maken met de normorganisatie (centrale ondernemingsraad, stafdirecteuren,
Commissarissen Akzo Nederland, divisiedirecties). De voorzitter van de Raad van Bestuur
werkte de normorganisatie verder uit ten behoeve van een tweetal uitgebreide presentaties
(Raad van Commissarissen Akzo N.V. en de winteravondlezing met BU- managers),
enkele maanden later. Vanaf dat moment sprak hij over “het organisatieconcept”, kennelijk
om het meer uitgewerkte karakter ten opzichte van “de normorganisatie” te benadrukken.
Zijn presentatie tijdens de winteravondlezing (februari 1991) werd vastgelegd op
geluidsband en vormde de basis voor het boekje Business Units – the basis of the Akzo
organization, dat een uitgebreide beschrijving van dit organisatieconcept bevatte. Dit
boekje is mei 1991 op grote schaal binnen het concern verspreid, zodat ook andere
managers kennis konden maken met het organisatieconcept van Akzo. Het boekje bevatte
een beeld van de wenselijk geachte toekomstige organisatie van Akzo (vernieuwing). In de
praktijk bestond echter nog steeds de divisie-organisatie (continuïteit). Al vroeg in het
Onderzoek Inrichting Stafstructuur was geconstateerd, dat binnen Akzo geen sprake was
van een eenduidige uitwerking van het business-unit-concept, maar van een pluriformiteit
aan verschijningsvormen. Ook de betekenis van het concept van de management holding
was nog diffuus, en had nog niet geleid tot concrete besluiten. Daarnaast was de kwestie
van de rolverdeling tussen de holding en de divisieleiding nog niet beslecht. Deze kwestie,
waarover ditmaal onder de noemer “winstverantwoordelijkheid van de
divisiepresident” werd gedebatteerd, sleepte zich feitelijk al jaren voort zonder tot een
doorbraak te leiden.




