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“The essence of management is all about the effective use of language to get things done”

Eccles & Nohria (1992, p. 210)

Hoofdstuk 8 Reorganisatie topstructuur (1991 – 1992)

Dit hoofdstuk bevat een analyse van de periode 1991 – 1992, waarin de reorganisatie van
de topstructuur werd bewerkstelligd. In het vorige hoofdstuk is uitgebreid ingegaan op de
processen die ten grondslag lagen aan de totstandkoming van “het organisatieconcept”
van Akzo. In dit organisatieconcept stonden de “Business Units”, “Service units” en de
keuze voor “de management holding” centraal. De vragen, die ten aanzien van “de
winstverantwoordelijkheid van de divisiepresident” naar voren waren gekomen, waren
echter nog niet beantwoord. Een jaar later, in januari 1992 in zijn nieuwjaarstoespraak,
kondigde de voorzitter van de Raad van Bestuur de reorganisatie van de topstructuur aan,
die vervolgens in de loop van dat jaar zijn beslag kreeg.

Doel van dit hoofdstuk is inzicht te geven in de processen die ten grondslag lagen aan de
reorganisatie van de topstructuur en de integratie van het corporate- en het divisieniveau in
de “corporate management holding”. Deze nieuwe topstructuur bestond uit een twee-
lagen-structuur, die als een binnen Akzo bewerkstelligde emulatie kan worden beschouwd.
Door het consequent hanteren van de distinctie tussen “staf” en “services” bleken forse
besparingen mogelijk. De uiteenzetting concentreert zich, in lijn met de aard van de
reorganisatie van de topstructuur zelf, op de ontwikkelingen in de betekenissen van en
verfijning van de distincties die werden aangebracht in de beide begrippen “staf” en
“services”.

8.1 Een volgende doorbraak  (januari – april 1991)

In de Groepsraadsvergadering van 28 februari – 1 maart 1991 vond een doorbraak plaats.
Een aantal factoren droegen hieraan bij. Allereerst was een aantal ingrijpende personele
wijzigingen in de top van Akzo (dominante coalitie) bekendgemaakt162.  Een andere factor

                                                     
162 Deze hadden zowel betrekking op de (samenstelling van de) Raad van Bestuur, als de Groepsraad
en divisiedirecties. In de Raad van Bestuur vonden de volgende mutaties plaats. Berghuis had te
kennen gegeven om persoonlijke redenen zijn functie met ingang van 1 april 1991 neer te zullen
leggen. Daarnaast legde Veldman (lid Raad van Bestuur verantwoordelijk voor Pharma en Coatings),
als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, per gelijke datum zijn functie als
Raad van Bestuurslid neer. Ook werd bekend gemaakt dat mr. C.J.A. van Lede, tot dan voorzitter van
het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO), per 1 mei zou worden benoemd tot lid van de
Raad van Bestuur (en beoogd opvolger van Loudon). Door deze mutaties bestond de Raad van
Bestuur vanaf mei 1991 uit drie leden, te weten Loudon, Van Lede en Westermann.
Tegelijkertijd werden mutaties in de Groepsraad bekend gemaakt. Per 1 maart trad Minnema af als
stafdirecteur Strategische Planning, als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
De divisiepresident van de Chemiedivisie, van Oosterom, volgde hem op. Als president van de
Chemiedivisie werd hij opgevolgd door Collot d’Escury, tot dan divisiepresident van de Zout &
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had betrekking op de financiële resultaten en de verslechterende externe economische
context163.

Doorbraak in Groepsraadsvergadering: de kiem voor de reorganisatie van de topstructuur:
Op 28 februari en 1 maart 1991 kwam de Groepsraad bijeen voor een tweedaagse
bijeenkomst, waar de vraag centraal stond via welke structurele oplossingen Akzo haar
ROI (‘return on investment’) kon verhogen164. Deze bijeenkomst vond plaats ten tijde van
de Golfoorlog, die haar ontknoping naderde165. Tegen deze achtergrond en de slechte
financiële resultaten stelde de voorzitter van de Raad van Bestuur in de bijeenkomst met
de Groepsraad de volgende vier vragen:
a. “Possibilities for a drastic cost reduction?
b. Desirability to reduce our span of activities?
c. Other solutions?
d. Has the moment come to consider drastic changes in our organization and/or strategy?”
Bron: Proceedings of the Management Committee meeting, 28 February 28 - 1 March 1991.

In deze bijeenkomst werd vervolgens hetzelfde patroon gehanteerd als tijdens andere
bijeenkomsten. De deelnemers aan de Groepsraadsvergadering werden in vier groepen
gesplitst. Elk groepje diende oplossingsrichtingen te genereren en deze aan de voltallige
Groepsraad terug te koppelen. Hieronder wordt, aan de hand van de notulen, inzicht
gegeven in het verloop en de uitkomsten van deze dialoog.

Groep 1 stelde voor de BU’s die onvoldoende financiële bijdrage leverden af te stoten.
Gegeven het kleinere aantal BU’s, dat dan zou ontstaan, was hun voorstel het aantal
divisies terug te brengen tot drie: “Industrial Division”, Fibers & Polymers division and
Pharma Division. Als start stelde deze groep voor om de Zout & Basischemiedivisie en de
Chemiedivisie te integreren, alsmede om services als transport, inkoop en marketing te
optimaliseren.

Groep 2 stelde een andere portfolio ordening voor en de categorieën “strategically
important, but structurally lower profit” en “dogs” te evalueren op basis van de strategie.
Ook lanceerde de groep de idee van een “chemical executive”, “who co-ordinates the activities
of the two chemical divisions, since this could take away some of the disadvantages of a divisional
structure”.

Groep 3 was van mening dat de portfolio/selectie strategie beter gedefinieerd diende te
worden, door een ranking op te stellen van BU’s op basis van de geleverde performance.
Maar ook stelde de groep dat “essential for the future is a drastic change in behaviour in

                                                                                                                                    
Basischemie divisie. Deze droeg zijn functie wederom over aan zijn opvolger van der Meer. Eind
januari / begin februari maakte Stark geheel onverwacht bekend dat hij per 1 juli 1991 terug zou
treden als president van de Vezeldivisie162, om een aanbod te accepteren voorzitter van de Raad van
Bestuur van het grote Duitse conglomeraat VEBA  te worden.
163 De resultaten over 1990 vielen namelijk zwaar tegen. In een Issue van News & Views (februari
1991), onder de titel “Akzo now in a period of consolidation”, werd zelfs aangekondigd dat deze
verslechtering Akzo dwong te consolideren. De slechte ontwikkeling van de financiële resultaten
dwongen Akzo om een meer korte termijn benadering in haar strategie te volgen en
resultaatverbetering op korte termijn te benadrukken. Het business-unit-concept werd hierbij
nadrukkelijk gezien als van vitaal belang om een beter inzicht te kunnen krijgen in kosten en de wijze
waarop de efficiency, door de hele onderneming heen, kon worden verhoogd Bron: Artikel 1991 - a
year of making choices -, in News & Views 4/91.
164 De ROI van Akzo was in 1990 gedaald tot 13,7%. Alleen in het jaar 1983 was een dergelijk lage
niveau voorgekomen; in de periode 1984-1989 bewoog de ROI zich tussen 16,1% en 21,1%.
165 Op 28 februari om 03.00 uur s‘nachts kondigde president Bush aan dat het Irakese leger verslagen
was. De volgende dag, op 1 maart, riep hij het Irakese volk op om het bewind van Saddam Hussein
omver te werpen; op 2 maart begon de opstand in Basra door de Shitische minderheid.
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interpersonal relations and in business attitude (managing the difference, discipline and sanctions
against poor performance)”.

Groep 4 was eveneens van mening dat de business portfolio opnieuw beoordeeld diende
te worden om groei van een selectieve portfolio zeker te stellen. Daarnaast pleitte men,
voortbouwend op “het BU-concept”, voor een fundamentele verandering in de topstructuur
van Akzo:
 “Within the organization we should aim for maximum decentralization:
• responsibility plus authority
• business plus services (as much as possible within the BU)
In view of these remarks the group proposes the following top structures:
1 Strategic/Shareholders structure:
In this view, the holding acts as a financial holding for part of the businesses and as a management
holding for others;
2 Green box structure:
In this structure there is a President’s Office in which the division presidents are also included. All BU’s
are grouped in categories and for every category there is an executive (committee). These executive
committees should be centrally located, which will result in staff reductions. In this view the divisions
as such would disappear”.
Bron: Proceedings of the Management Committee meeting, February 28 and March 1, 1991.

Gesteld kan worden dat in de oplossing van groep 4 (de ‘green box structure’), aangevuld
met de elementen van de groepen 1 en 3 met betrekking de integratie van de beide
chemische divisies, al duidelijk de contouren van de reorganisatie van de topstructuur
zichtbaar zijn.

Verondersteld mag worden dat de voorzitter van de Raad van Bestuur tijdens deze
gelegenheid behendig gebruik maakte van de situatie door bovengenoemde vragen te
stellen. Een van de deelnemers, het functionele lid verantwoordelijk voor Financiën, zei
hierover:
“Ik sluit niet uit dat ook hier een meesterzet van Loudon in zat. De resultaten noopten tot het inzicht
dat er iets moest gebeuren. De Groepsraad was vergroot en Loudon was niet verrast door de wending
die de discussie nam en maakte er optimaal gebruik van”cliv.

Zelf zei de voorzitter van de Raad van Bestuur over de betekenis van deze
Groepsraadsvergadering:
“In de Groepsraadsvergadering van 28 februari - 1 maart kwam de vraag naar voren: als we nou een
Business Unit organisatie hebben, hoe zouden we de top dan kunnen organiseren? Toen heb ik de
aanwezige deelnemers in vier groepen verdeeld en hen gevraagd met een oplossing te komen. Het
was interessant om te kijken hoe de verschillende mensen daarover dachten, hoe die top
gestructureerd zou moeten zijn. Uit alle groepen kwam naar voren: ja maar, dan moet het allemaal
heel anders georganiseerd zijn. Ik weet nog wel dat ik toen aan het einde van die bijeenkomst heb
gezegd: jullie hebben natuurlijk allemaal veel te kort de tijd gehad om erover na te denken, maar je
moet je alleen een ding realiseren, het was niet zo maar een vrijblijvende vraagstelling waarover we
gesproken hebben. Het zijn ook bouwstenen die we mee moeten nemen als we naar de toekomstige
organisatie kijken”clv.

De opzet om uit een dialoog bruikbare elementen te distilleren slaagde. Gesteld kan
worden dat de  kiem voor de reorganisatie van de topstructuur (de ‘green box structure’) in
deze bijeenkomst van de Groepsraad is gelegd. Als zodanig markeert deze bijeenkomst
een breekpunt in de ontwikkeling van Akzo.

De vaardigheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur om op het geëigende moment,
en op basis van de juiste vraagstelling, een dialoog te initiëren, heeft hierbij zeker een rol
gespeeld. Immers, het idee van “Business Units” was in de top van Akzo in de loop van het
voorgaande anderhalf jaar steeds meer gemeengoed en gedeeld referentiekader
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geworden. Door de tijdens het Onderzoek Inrichting Stafstructuur geïnitieerde dialoog was
een op het BU-conceptgeënt ontwikkelingspad ingezet, waarop geen weg terug was. Voor
de leden van de dominante coalitie was onmiskenbaar dat op deze reeds uitgezette lijn
zou worden voortgeborduurd. In deze vergadering demonstreerde de voorzitter van de
Raad van Bestuur zijn vaardigheid een dialoog te initiëren. Hij koos een geëigend moment
uit. De Groepsraad, het platform voor dialoog, kende een sterk veranderde personele
samenstelling. Door de verslechterende financiële resultaten en de sombere
verwachtingen moesten structurele maatregelen genomen worden om de ROI van Akzo te
verhogen. De onzekerheid als gevolg van de Golfcrisis en –oorlog vergrootte nog de druk.
Tegen deze achtergrond stelde de voorzitter van de Raad van Bestuur een aantal
richtinggevende kernvragen aan de orde. De formuleringswijze van deze vragen gaf aan
dat de antwoorden in bepaalde oplossingsrichtingen gezocht dienden te worden. Als
gevolg van deze Groepsraadsvergadering nam de dialoog een andere wending. Het
dominante thema had niet langer betrekking op de rol die het divisieniveau innam in “het
organisatieconcept”, maar welke topstructuur, waarin corporate- en divisieniveau
geïntegreerd waren, het meest geëigend zou zijn om de Business Units aan te sturen.

Hoe hier gevolg aan gegeven is, zal in paragraaf 8.3 worden behandeld. In de navolgende
paragraaf zal eerst nog worden ingegaan op het feit dat er, ondanks de nieuwe stap die
zich aandiende, het business-unit-concept nog een sterke pluriformiteit aan betekenissen
kende.

8.2 Uitwerking BU-conceptkent sterke pluriformiteit (april – december 1991)

Het BU-concept was inmiddels weliswaar gemeengoed en gedeeld referentiekader
geworden, maar er bestond nog een sterke pluriformiteit in verschijningsvormen en
betekenissen. In deze paragraaf zal worden ingegaan op een aantal processen en
voorbeelden die deze pluriformiteit illustreren. Tegelijkertijd heeft de uiteenzetting tot doel
zichtbaar te maken hoe managers en adviseurs, door vragen te stellen over de wijze
waarop dit concept geïnterpreteerd kon worden, door onduidelijkheden te signaleren, door
zelf nieuwe distincties naar voren te brengen, en door keuzen te maken, dit concept
vertaalden naar de eigen praktijk en van een eigen invulling voorzagen.

Portfolio analyse: BU-conceptkent meerdere betekenissenclvi:
In de periode maart – juni werd, tegen de achtergrond van de noodzaak een drastische
performance verbetering te realiseren,  onder leiding van de nieuwe stafdirecteur
Strategische Planning (en voormalige Chemie divisiepresident, van Oosterom) gewerkt
aan een portfolio analyse166. In de Groepsraadsvergadering van 25 april 1991 ging men
nog eens in op enkele problemen die de afdeling Strategische Planning bij de strategische
evaluatie van de “Business Units” was tegengekomenclvii. Een belangrijk aspect dat ter
sprake kwam was, dat het begrip “Business Unit” meerdere betekenissen  kende binnen
Akzo. De toelichting hierop hield in dat dit begrip enerzijds een organisatorische of
managementbetekenis (BU-organisatie) had. Anderzijds vormde dit begrip een van de
                                                     
166 In de Groepsraadsvergadering van 22 maart 1991 had van Oosterom een gewijzigde opzet van het
planning en portfolio systeem gepresenteerd. De essentie hiervan was dat alle Business Units, op
grond van hun structurele ROI, werden ingedeeld in drie categorieën: wit, grijs, zwart. De ”zwarte”
Business Units dienden te worden gedesinvesteerd. De “grijze” BU’s (20-25) onderworpen aan een
evaluatie, en op grond van deze evaluatie of moeten versterkt of eveneens gedesinvesteerd. Deze
evaluatie diende plaats te vinden door middel van objectieve criteria, die de afdeling strategische
planning ging opstellen. Ook de andere functionele leden van de Groepsraad werden bij het
vaststellen van de criteria betrokken. Deze criteria moesten leiden tot het kunnen vaststellen van een
“preferred Akzo profile”. Deze portfolio analyse leidde in de periode 1991-1993 daadwerkelijk tot
ingrijpende beslissingen ten aanzien van acquisities en desinvesteringen.
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elementen in het rapportagesysteem, waarin de financiële resultaten werden ‘verzameld’
door alle resultaten van GPU’s, productgroepen, MU’s en BU’s te consoliderenclviii. Het
tweede aspect dat ter sprake kwam was dat vanuit het standpunt van de strategische
evaluatie gezien BU’s, in termen van productmarkt-combinaties, zowel homogeen als
heterogeen konden zijn samengesteld. De vraag of “Business Units” homogeen dan wel
heterogeen samengesteld dienden of konden zijn, was van belang voor de
organisatorische definitie en afbakening. De situatie in de verschillende divisies bleek op
dit punt niet eenduidig.

Echter ook in andere opzichten was sprake van grote verschillen tussen de divisies met
betrekking tot de betekenis en uitwerking van”het business-unit-concept” (hier was
september 1990 al op gewezen in de rapportage van het onderzoek naar de Stafstructuur).
In onderstaande bespreking zal hierop worden ingegaan.

Pharma en Basischemie divisie:
Sinds de aankondiging van de “Business Unit” vorming (januari 1990) was er in de
Pharmadivisie in feite niets veranderd, behalve dan dat de werkmaatschappijen nu met
“Business Unit” werden aangeduid167. Ook in de Basischemiedivisie was in de praktijk nog
nauwelijks een BU structuur te onderkennen.

Vezeldivisie:
In de Vezeldivisie waren de vorming van “Business Units” en de daaruit volgende
overheadreducties min of meer afgerond. De uitwerking die deze divisie aan het BU-
concept had gegeven, verschilde echter op twee wezenlijke punten van het concept168

zoals dat in het boekje The Business Units was beschreven. In de centrale in Wuppertal
(zo werd het hoofdkantoor genoemd) was traditioneel een groot aantal medewerkers actief
(plusminus 800). Er werden zowel staf- als servicetaken verricht. Per 1 januari 1990 waren
deze centrale afdelingen opgesplitst in een vijftal stafafdelingen voor de divisiedirectie (met
56 medewerkers) en negen centrale afdelingen, die vooral services ten behoeve van de
Business Units en de locaties verrichtten. Het eerste verschil met het Akzo-concept was
dat de Business Units in deze divisie niet de zeggenschap hadden over staffuncties, zoals
Personeel, en derhalve relatief minder zelfstandig waren. Het tweede verschil was dat het
sitemanagement, dat in deze divisie traditioneel een zeer invloedrijke positie had
ingenomen, nog teveel zeggenschap had over de Business Units. Het onderscheid, of de
distinctie, tussen staf en service heeft in deze divisie in een tweetal fasen gestalte
gekregen. In een eerste fase, in de periode tweede helft 1989 – 1990, werden met
ondersteuning van Booz Allen & Hamilton al zeer forse overheadbesparingen
gerealiseerd169. Echter ook in de tweede fase, tijdens de implementatie van de nieuwe
topstructuur in de loop van 1992, zou blijken dat nog meer forse besparingen mogelijk
waren. Hutter (divisiepresident van 1985 tot medio 1989) zei hierover:
"Als ik me goed herinner is het onderscheid staf en services toch gegroeid. Het was ons niet zo
duidelijk waar die grens dan zou liggen tussen de staf en de services. De formering van de services,
het nader uitwerken daarvan, is eigenlijk nog beter in de daarop volgende fase door Akzo-holding
gebeurd. Er is een zekere overgang naar toe geweest. Bovendien was dat voor ons ook niet het

                                                     
167 Ook de reorganisatie van de topstructuur had, afgezien van het feit dat de divisietop van Oss naar
Arnhem moest verhuizen, nauwelijks invloed op de Pharmadivisie (zie citaat op pagina 18).
168 De Ruijter had dit bijvoorbeeld opgemerkt in het stafonderzoek (zie hoofdstuk 7).
169 Eind oktober 1989 had de Vezel & Polymerendivisie bekend gemaakt ongeveer 1.330
arbeidsplaatsen af te zullen stoten. In totaal ging het om een besparing van fl. 143 miljoen, waarvan fl.
86 miljoen in de bedrijven/locaties (17% op totaal van 6.360 arbeidsplaatsen), fl. 34 miljoen in de
centrale afdelingen (27% op totaal 850 arbeidsplaatsen) en slechts fl. 15 miljoen in de Business Units
(17% van in totaal 710 arbeidsplaatsen). Het relatief geringe aantal medewerkers in de Business Units
illustreert dat het accent in deze organisatie nog op de bedrijven/locaties lag, waar de productiefunctie
gealloceerd was (bron: presentatie Booz Allen Hamilton voor divisiedirectie, eind 1989)!
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hoofddoel. Het hoofddoel was eigenlijk om die businesses te gaan sorteren in toekomstgerichte
Business Units”clix.

Kennelijk kristalliseerde het onderscheid tussen staf en services in de vezeldivisie in de
loop van de tijd steeds verder uit.

Coatingsdivisie:
Ook de Coatingsdivisie bracht een eigen invulling van het BU-concept tot stand. Midden
jaren tachtig kon deze divisie nog worden gekarakteriseerd als een landenorganisatie.
Onder druk van de Raad van Bestuur was medio 1990, door de divisiepresident, een
reorganisatie van de topstructuur aangekondigdclx. Door de sterke groei van deze divisie
(het personeelsbestand was tussen 1984 en 1989 gegroeid van 8.500 tot meer dan 15.000
medewerkers) werd een meer geïntegreerde Europese benadering nagestreefd. Volgens
de divisiepresident was een werkelijk wereldwijde productbenadering in de verfindustrie
niet mogelijk, het accent lag immers op een nationale marktbewerking. Onder diens leiding
koos de Coatingsdivisie derhalve niet voor een pure BU structuur, maar voor een structuur
die bestond uit een mix van een geografische inslag en Business Units. Er werden drie
regio’s gevormd (Europa, VS en de rest van de wereld). Alleen in Europa werden Business
Units gevormd. Middels het BURTIE project170 is een omslag bewerkstelligd, met name ten
aanzien van de rol van het landenmanagement, dat traditioneel een sterke machtspositie
had gekend maar nu moest gaan optreden als “facilitaire manager” voor de in dat land
actieve Business Units. Ook was een belangrijk onderwerp de wijze waarop met de
productiefunctie moest worden omgegaan. Dit onderwerp was van belang omdat de
coatings voor de verschillende Business Units (die voorheen als marktunits werden
aangeduid) op dezelfde locatie en vaak zelfs op dezelfde productie installatie werden
gemaakt. De oplossing die men in de Coatingsdivisie hiervoor had gevonden was
beschreven in de notitie “BU charter”clxi. Men maakte een onderscheid tussen “basis
services” (zoals Marketing & Sales, Productie, R&D, FPC) en “gerelateerde services”
(zoals Communicatie, Distributie, Logistiek, ICT). De Business Units kenden duidelijk een
minder geïntegreerde verantwoordelijkheid en bevoegdheid omdat zij services moesten
inhuren. Door de sterke verwevenheid tussen de Business Units en de locaties
ontwikkelde men hier echter al snel het “dominant user concept”, dat inhield dat de
dominante Business Unit de zeggenschap kreeg over de services en zorg moest dragen
voor het verlenen van de services aan andere Business Units. Volgens de Raad van
Bestuur van Akzo ging deze invulling van het BU-concept niet ver genoeg. De vorming van
Business Units (in de betekenis die de Raad van Bestuur voor ogen stond) zou vanaf juli
1991 nieuwe impulsen krijgen, door de komst van een nieuwe divisiepresident, onder meer
door een nieuwe divisionele topstructuur. Vanaf januari 1992 werden Business Units niet
alleen in West-Europa, maar in de gehele organisatie tot standaard verheven.
Dat ook deze structuur en uitwerking nog niet ver genoeg uitgekristalliseerd waren, kan
duidelijk gemaakte worden aan de hand van een notitie van Rijnconsult. Deze was door
twee adviseurs geschreven naar aanleiding van een gesprek met de nieuwe
divisiepresident (eind 1992). Zij schreven in deze notitie:
“Na een voortvarende start in de eerste helft van 1992 hebben wij de indruk dat de voortgang
stagneert. De organisatie is nog onvoldoende “doorgekanteld” waardoor er met name in de relatie met
de landenorganisatie allerlei karakteristieken van een matrixorganisatie zijn ontstaan, c.q. de facto als
zodanig functioneren. Ook constateren wij de nodige onduidelijkheid in de vorming van Service Units
en de beoogde relatie tussen BU en SU. De BU’s hebben de grootste moeite een klantleverancier
relatie op te bouwen met de SU’s”clxii.

Om de vorming van Business Units af te ronden en deze sneller door te kantelen, alsmede
om duidelijkheid te creëren ten aanzien van de beoogde synergie tussen Business Units

                                                     
170 BURTIE = Business units Roads Towards Integration Europe.
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en de positie van Service Units, werd begin 1993 het project “Audit BU structuur” gestart.
Gesteld kan worden dat ook in deze divisie het BU-concept in de loop der tijd steeds meer
uitkristalliseerde.

Chemiedivisie:
In de Chemiedivisie waren september 1990 organisatiewijzigingen aangekondigdclxiii. Ook
hier was sprake van een eigen invulling van het BU concept, die aansloot bij de destijds
bestaande organisatieproblemen. In de aankondiging was aangegeven, dat er in deze
divisie een onbalans bestond tussen de commerciële en de technische kant. Om hierin een
betere balans aan te brengen kregen de Business Units de controle over de productie- en
de R&D-functie. Tegelijkertijd werd het aantal Business Units van acht naar zes
teruggebracht, waarbij een nieuwe functionaris (de Group Manufacturing manager die de
productiefunctie aanstuurde) ging rapporteren aan de Group Vice President. Kennelijk
waren deze organisatiewijzigingen in de ogen van de Raad van Bestuur onvoldoende
vergaand. De raad kondigde een wisseling in de divisiedirectie aan, die grote aandacht
trok. Zoals eerder aangegeven, werd Van Oosterom benoemd tot stafdirecteur
Strategische Planning, en in zijn functie als divisiepresident opgevolgd door Collot
d’Escury, die van de Zoutchemie- naar de Chemiedivisie overstapte. Collot d’Escury kreeg
de opdracht de interne structuur van de Chemiedivisie te versterken door Business Units te
vormen en orde op zaken te stellen. In de zomer van 1991 moest hij echter constateren
dat de uitwerking van de nieuwe organisatie onvoldoende snel verliep:
“For more than six months now we have worked along the lines as indicated then. Unfortunately, we
have come across continued questions concerning authorities and relationships among personnel
within the division under this concept. These regard, amongst other, the arrangement of the BU
organisation, a good description of the role and responsibility of Service units, the organisation of the
Sales Offices and the Divisional staff. It also seems necessary to further elaborate many concepts
and definitions”clxiv.

Kennelijk was het ook in deze divisie nodig, door de vele vragen die maar bleven
opkomen, het BU-concept verder uit te werken en betekenis te geven door dit scherper te
definiëren. Dit laatste werd gerealiseerd in het project “Elaboration of the organisation of
the Chemicals division, dat met ondersteuning van adviseurs van Rijnconsult in de tweede
helft van 1991 werd uitgevoerd. Op dit project zal niet verder worden ingegaan behalve
dan een korte schets van de voorlopige bevindingen, die illustratief waren voor de grote
mate van onduidelijkheid die heerste in deze divisie met betrekking tot de interpretatie van
het BU-concept. De voorlopige bevindingen van Rijnconsult die, op basis van interviews
met de GVP’s (de Chemiedivisie benaming voor BU-managers) en eendaagse workshops
met alle zes Business Unit managementteams tot stand waren gekomen, maakten dit
duidelijk. In de tussenrapportage aan de divisiedirectie werd namelijk gesteld dat het
organisatieconcept nog niet duidelijk was, de organisatie niet volgens schema werkte en
nog sterke dwarsinvloeden kende, en de serviceorganisaties niet als zodanig werktenclxv.
Ondersteund door de adviseurs van Rijnconsult werden in verschillende bijeenkomsten en
workshops gezamenlijke definities ontwikkeld van bepaalde sleutelbegrippen. Zo werden
bijvoorbeeld zes definities van het begrip “General Manager” ontwikkeld om de feitelijk
verantwoordelijkheden en rollen helder te krijgen; de titel General Managers was namelijk
te pas en te onpas gebruikt. Ook stond het “one boss principle” vaak centraal in deze
workshops om duidelijkheid te creëren in de zeggenschap die aan de verschillende rollen
in het organisatieconcept toebedeeld waren. Dit project resulteerde in een heldere
afbakening van de structuur van de divisie en onderliggende Business Units, heldere
relaties tussen Business Units en sales offices en tussen BU’s en divisiestaf. Om deze
helderheid tot stand te kunnen brengen, bleek het gezamenlijk ontwikkelen van definities
onontbeerlijk.
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Overige voorbeelden:
Dat de betekenis en uitwerking van het BU-concept in deze tijdsfase ook op corporate
niveau nog niet geheel uitgekristalliseerd was, bleek uit de notitie “probleemvelden bij de
invoering van de BU-organisatie” die een adviseur van Rijnconsult op eigen initiatief
schreef voor de voorzitter van de Raad van Bestuurclxvi. In zijn notitie wees hij op de
onduidelijkheid die bestond over een aantal begrippen en de toepassing daarvan:
Enkele voorbeelden zijn:
• Het  begrip Business Unit. Heeft de Basischemie divisie nu 6 of 20 Business Units?;
• Het begrip landenorganisatie. Is er nu alleen sprake van een landenorganisatie indien een

juridische eenheid aanwezig is, of wordt dit begrip gedefinieerd als gemeenschappelijke
activiteiten van Akzo in een bepaald land? Met andere woorden: veel ruimer?;

• Is Corporate Inkoop een stafafdeling of een service unit?;
• Het begrip site. Een geografische plaats met een hek eromheen of ....?”:
Brief (Rtr/RC460) van de Ruijter aan Loudon, m.b.t “Knelpunten bij de invoering van het business-unit-

concept”, 19 juni 1991.

Het tekstfragment maakt duidelijk dat de betekenissen van een aantal sleutelbegrippen in
het organisatieconcept van Akzo, nog niet uitgekristalliseerd waren, of beter gezegd nog
volop in ontwikkeling waren. Ook een drietal maanden later bleek deze onduidelijkheid nog
te bestaan, en bleven er vragen opkomen met betrekking tot de interpretatie van het BU
concept. In een andere notitie, ter voorbereiding op een bijeenkomst van het ‘progress
committee’171, stond met betrekking tot de betekenis van het organisatieconcept
geschreven:
“Bij de verdere uitwerking en invoering van het organisatieconcept blijkt dat er op sleutelposities in de
organisatie onduidelijkheid bestaat ten aanzien van een aantal begrippen. Voorbeelden hiervan zijn:
- Wat is nou precies een Business Unit en wat zijn de criteria om een Business Unit te vormen?
- Wat is de rol van een landenorganisatie en wat zijn de criteria om een landenorganisatie te vormen?
- Wat is nou precies een management holding?
- Wat houdt de ‘one-company’-gedachte nou precies in?
Daarnaast blijken de implicaties van het organisatieconcept in een aantal gevallen onvoldoende
duidelijk te zijn. Voorbeelden:
- Dienen de research-organisaties beschouwd te worden als corporate activiteiten of als Service
Units?
- Is inkoop daadwerkelijk een ‘corporate’ activiteit?
Naast deze lacunes in kennis bestaat er in de organisatie enige twijfel over de voortgang waarmee
hettheoretische concept omgezet wordt in de praktische werkelijkheid”.  ….
Bron: Brief (RC476) van De Ruijter aan Progress Committee,”Voorgangsrapportage invoering
organisatieconcept Akzo”, 19 september 1991.

Dit tekstfragment illustreert dat er vragen bleven opkomen over de begrippen die centraal
stonden in het organisatieconcept van Akzo. Het naar de eigen Akzo praktijk vertalen van
het BU-concept bleek een continu proces van betekenisgeving.

In de volgende paragraaf zal worden ingegaan op de totstandkoming van de reorganisatie
van de topstructuur.

                                                     
171 Deze stuurgroep waren drie taken toebedacht, namelijk (1) bewaken voortgang implementatie van
het organisatieconcept, (2) bewaken voortgang implementatie deelonderzoeken en (3) toetsen
aanbevelingen vervolgonderzoeken aan organisatieconcept (Bron: Brief (Wgn/sch827) van Van
Weegen (Rijnconsult) aan Schregardus (secretaris Raad van Bestuur), m.b.t Tasks of the progress
committee, 6 maart 1991). De stuurgroep (‘progress committee’) is (zover kon worden nagegaan)
minimaal drie keer bijeen geweest. Op 19 augustus was de voorbereiding van de bijeenkomst met de
BU-managers onder meer onderwerp van gesprek. Op 30 augustus werd een voortgangsrapportage
van de Ruijter besproken. Op 18 november werden de onderzoeksresultaten van de functionele
onderzoeken gepresenteerd en besproken.
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8.3 Contouren de reorganisatie topstructuur (juni – december 1991)

Het divisieniveau toenemend onder druk:
In de loop van 1991 werd steeds duidelijker dat het divisieniveau onder druk stond. Niet in
de laatste plaats door BU-managers zelf, die meer en meer rechtstreeks toegang zochten
tot de Raad van Bestuur, daarmee het divisieniveau passerend. Het was duidelijk, zeker
sinds de Groepsraadsvergadering van 28 februari – 1 maart waarin de gedachte van de
‘green box structure’ geopperd was, dat ingrijpende wijzigingen zouden volgen. Niet de
vraag of maar de vraag wanneer domineerde. De voorzitter van de Raad van Bestuur zei
hierover:
“Die hele topstructuur is toch eigenlijk sneller gegaan dan ik gedacht had. Ik wist wel dat er nog een
sluitstuk op die organisatie hoorde. Ik heb timing altijd het belangrijkste gevonden, als je tenminste
niet met je rug tegen de muur staat. Maar die laatste afronding van de hele reorganisatie is eigenlijk
sneller gekomen dan ik gedacht had. Die is opgedrongen door, opgestuwd door Business Units zou je
kunnen zeggen. ... De BU-managers begonnen al heel snel te zeggen: we hebben helemaal geen
divisie directie meer nodig, wij willen rechtstreeks zaken doen met de Raad van Bestuur. Want we
hadden immers gezegd dat een van de redenen was dat we kortere verbindingslijnen wilden hebben.
Dat was eigenlijk nog niet echt gedaan doordat die divisielaag ertussen was gelaten. En dat was
natuurlijk een argument dat door de Business Unit heel bewust werd opgepakt, en we voelden een
geweldige druk ontstaan om om die divisies heen te gaan. Ik heb daar zelf in het begin heel bewust
tegengas aan gegeven. Ik heb verschillende malen gezegd: we hebben de divisies nodig om die
Business Unit organisatie in te voeren. Ik ben ook nog steeds van mening dat dit zo is. De divisies had
je nodig op dat moment. Die waren in het gareel allemaal, die waren bereid, die hadden Business Unit
organisatie zo langzamerhand omarmd. Con amore of niet maar in ieder geval ze hadden hem
omarmd. Ze waren daardoor hele nuttige hulptroepen om de Business Unit organisatie echt in te
voeren. Maar daar was voortdurend merkbare druk uit de organisatie: die divisieleiding, daar moest
naar gekeken worden”clxvii.

Medio 1991 was nog niet duidelijk langs welke weg een oplossing gevonden moest worden
voor het vraagstuk van de rolverdeling tussen Raad van Bestuur en divisies. Rijnconsult
werd door de voorzitter van de Raad van Bestuur gevraagd hun ideeën en opvattingen
uiteen te zetten in een notitie over “de rol van de tussenlaag in het organisatieconcept van
Akzo”clxviii. Zij reikten het begrip “tussenlaag” aan als alternatief voor de bestaande situatie.
Hun conclusie was dat er ook in de toekomst sprake zou moeten zijn van een “tussenlaag”
in het organisatieconcept van Akzo. Voor de organisatorische plaats van de tussenlaag
reikten zij twee alternatieven aan: “samenvoegen met de activiteiten van het corporate
center tot een ‘presidents office’ of een apart tussenniveau”. Kenmerk van het presidents
office was dat deze alleen een winstverantwoordelijkheid zou kennen voor Akzo als totaal.
Kenmerk van het tussenniveau was dat deze een winstverantwoordelijkheid zou hebben
voor een sector. Deze ideeën vonden kennelijk onvoldoende voedingsbodem, daar de
begrippen “tussenlaag” en “sector” niet verder werden besproken.

De voorzitter en het nieuwe lid van de Raad van Bestuur, mr C.J.A. Van Lede, kozen voor
een andere benadering en voor een samenwerking met  een andere externe adviseur.

Concipiëren van de nieuwe topstructuur met behulp van McKinsey:
Tijdens de Groepsraadsvergadering van 27 juni kondigde de Raad van Bestuur aan, dat
Winsemius van McKinsey een aantal interviews ging afnemen met Groepsraadsleden.
Tijdens de tweedaagse bijeenkomst van de Groepsraad (28/2 - 1/3), waarin de rol van het
divisiemanagement was besproken, bleken immers meerdere suggesties te zijn gedaan.
De interviews hadden tot doel de naar voren gebrachte ideeën omtrent de nieuwe
topstructuur van Akzo te ‘catalogiseren’172. Winsemius voerde in de maanden juli  -

                                                     
172 Opmerkelijk is dat in de notulen fijntjes staat verwoord dat de implementatie moest worden gezien
als een lange termijn proces. Kennelijk bleef omzichtig manoeuvreren nodig. Dit kan ook worden
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september 1991 individuele gesprekken met de leden van de Raad van Bestuur en de
Groepsraad (in beide bestuursorganen waren, zoals gezegd, ingrijpende personele
wijzigingen opgetreden). In een beperkt aantal sessies met de Groepsraad en de Raad
van Bestuur kreeg de nieuwe topstructuur, in de maanden juli  - december, haar invulling.
Het derde lid van de Raad van Bestuur (Westermann ): “Het was een onvoorstelbaar
tempo”....

Onderstaand volgt een korte uiteenzetting, om inzicht te geven in dit proces.

Tweedaagse Groepsraadbijeenkomst 26-27 september 1991:
Op 26 en 27 september vond een tweedaagse Groepsraad bijeenkomst plaats. Deze stond
in het teken van de “nieuwe topstructuur” (inmiddels was al duidelijk geworden dat wat
fijntjes was uitgedrukt als het “catalogiseren van ideeën” ging uitmonden in een nieuwe
topstructuur). Daarnaast werd, aan de hand van een presentatie van de stafdirecteur
Strategische Planning, ingegaan op “strategische issues”. Aan de hand van de portfolio
analyse werd het portfolio van Akzo doorgesproken en werd ingegaan op de wijze waarop
leidende posities konden worden ingenomen. Kernpunt (voor mijn uiteenzetting) was dat
de concurrentiepositie van de “Business Units” het uitgangspunt vormde. De “management
holding”, en alle overige organisatie eenheden, dienden “toegevoegde waarde” te hebben.
Over de betekenis en uitwerking van dit onderscheid werd van gedachten gewisseld.
Tegelijkertijd sprak men, in het streven naar verbetering van de winstgevendheid, andere
maatregelen door. De belangrijkste hiervan had betrekking op een ingrijpende “overhead
reductie”, door de integratie van divisie- en corporate-niveau, die naar verwachting een
kostenbesparing van fl. 100 miljoen in 1995 mogelijk maakte!

Winsemius ging door middel van een presentatie in op de bevindingen van zijn
gespreksronde. Uit de interviews met leden van de Raad van Bestuur, divisiepresidenten
en functionele Groepsraadsleden bleken, naast de nodige overeenstemming op een aantal
punten, belangrijke meningsverschillen te bestaan. Zo bestond over de ontwikkeling naar
“Business Units” weliswaar overeenstemming, maar over de snelheid waarin bestonden
verschillen van inzicht. Daarnaast was er sprake van meningsverschillen over de rol van
het corporate center. Het “management holding” concept, en met name de invloed die
daarvan uit zou moeten gaan, stond ter discussie. Ook waren enkele divisies de mening
toegedaan dat op hen een uitzonderingspositie van toepassing moest zijn. Op grond
hiervan was in een van de gesprekken de gedachte geopperd het corporate center een
“hybride rol” te laten spelen. Vanuit deze gedachte zou de holding voor sommige divisies
als “financial holding” fungeren, en voor andere divisies als ”management holding”.

Na deze rapportage bracht McKinsey vier basisstructuren ter sprake. Er bleek
‘overeenstemming’ te bestaan over een aantal punten. De “management holding” en de
“Business Units” werden gezien als de juiste benadering. Maar van divisie tot divisie zou
het concept verschillend ingevuld kunnen worden.  De optie van de “hybride holding”
(waarin de holding voor één of meer divisies als een “financial holding” zou fungeren) werd
expliciet uitgesloten. Het besluit viel om het aantal divisies tot vier te beperken, door de
Chemie- en de Zoutchemiedivisie te integreren. Ook ten aanzien van de topstructuur
werden ingrijpende besluiten genomen. De omvang van de Raad van Bestuur werd vast
gesteld op maximaal zes leden, waaronder de divisiepresidenten. De divisieleiding mocht
uit niet meer dan drie leden bestaan, die geen directe verantwoordelijkheid voor BU’s
mochten dragen. Deze topstructuur werd in de daarop volgende maanden verder
uitgewerkt.

                                                                                                                                    
opgemaakt uit de mededeling dat divisiepresidenten deze fundamentele zaak op individuele basis met
de Raad van Bestuur konden bespreken, indien zij dat wensten.
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Retraite Raad van Bestuur (16 oktober 1991):
In een retraite van de Raad van Bestuur (16 oktober) werd de nieuwe topstructuur nader
uitgewerkt, in termen van de aard van de topstructuur, samenstelling raden, taakverdeling
en agenda. De keus voor de “management holding” werd nog eens expliciet bevestigd. De
uitwerking van dit concept hield in dat het corporate center, naast financiering, financiële
resultaten, benoemingsbeleid, budgetbepaling en grote investeringen, ook verantwoordelijk
was voor Human Resources, Strategiebepaling en Operationele beheersing (control). De
kerntaken van het corporate center kregen dan ook langs vier functionele wegen invulling:
te weten (1) Financiële structuur, (2) Technologie, (3) Human Resources development en
(4) Strategische planning. Daarnaast gaf de Raad van Bestuur de voorkeur aan een “2+4”
topstructuurmodel, waarbij het tweede lid naast de voorzitter een algemene taak had en
geen specifiek functionele. De voorzitter van de Raad van Bestuur zei over deze keuze:
“De vier divisiepresidenten kwamen in de Raad van Bestuur. Ik vond dat logisch, gezien het feit dat je
directe lijnen naar de Business Units ging trekken en de Raad van Bestuur derhalve een stuk
operationeler zou worden. De enige vraag was of naast de vier operationele leden met één of met
twee vrijgestelde leden zou kunnen worden volstaan. Ik was voorstander van een omvang van zes
leden, want ik had geen zin om tegen vier operationele leden te moeten opboksen. De operationele
leden zouden hun handen vol hebben met de operaties en die konden, zeker aan het begin, weinig
corporate functies op zich nemen. Deze zouden dan allemaal bij de voorzitter terechtkomen. Dat was
natuurlijk helemaal niet goed. Dus ik was voor de structuur, die we nu hebben, waarbij we toen wel gezegd
hebben dat je zou kunnen overwegen op termijn toch wat corporate taken bij de operationele leden onder
te brengen. Zeker als die operationele leden goed waren ingewerkt en op elkaar ingespeeld. Dat zagen we
als mogelijke ontwikkeling voor de toekomst”clxix.

De consequenties van deze keuze, die niet mis waren, werden in een memo aan de
Groepsraad toegelicht. De beleidsstaven van de divisies en corporate werden in Arnhem
samengevoegd. Wat niet tot de beleidsstaven gerekend werd, zou als staf of service op
BU-niveau worden ondergebracht. De divisiepresidenten dienden, met hun collega’s in de
divisiedirectie en staf, in Arnhem kantoor te houden. Een ander thema, hoe de divisies in
de nieuwe opzet hun Business Units zouden gaan aansturen, werd verdaagd naar de
Groepsraad bijeenkomst van 28-29 november.

Groepsraad bijeenkomst (24 oktober):
In de Groepsraadsvergadering van 24 oktober werd de nieuwe topstructuur verder
uitgewerkt. De divisiepresidenten moesten voor hun divisie aangeven welke structuur,
bemanning en taken ze nodig meenden te hebben om in de nieuwe topstructuur hun
“Business Units” te kunnen besturen.

Groepsraad bijeenkomst (28-29 november)clxx:
In een volgende tweedaagse Groepsraad bijeenkomst stond de vraag centraal hoe de
divisiepresidenten dachten de divisiespecifieke staf, zowel qua omvang als aard, te
moeten samenstellen om de BU’s te kunnen aansturen. Elke divisiepresident gaf hierover
een presentatie. Na uitgebreide discussie werd een aantal besluiten genomen. Voor de
naam “divisie’ moest een andere aanduiding worden gezocht. De Raad van Bestuur
diende nadrukkelijk als “zes” te worden gezien en niet als ”4+2”. De ’divisiedirecties’
mochten op termijn uit maximaal drie leden bestaan (inclusief de divisiepresident). Ook
besprak men, op aangeven van de divisiepresidenten, per divisie op indicatieve wijze over
de noodzakelijke ondersteuning van de presidenten in Arnhem. Er ontstond enig debat
toen de Pharma- en Coatingsdivisie aangaven van mening te zijn dat besparingen in hun
divisie niet mogelijk waren.

Groepsraad bijeenkomst (19 december):
De hoofdlijn die was ingezet, namelijk het concretiseren van de nieuwe topstructuur in
termen van taakverdeling, overleg, agenda etc., werd in de Groepsraadsvergadering van
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19 december grotendeels afgerond. Men sprak af dat de voorzitter van de Raad van
Bestuur de nieuwe topstructuur in de nieuwjaarstoespraak van januari 1992 zou
aankondigen en dat deze formeel per 1 mei 1993 in werking zou treden. Ook werd
afgesproken voortaan het begrip “groep” te zullen hanteren als nieuwe aanduiding voor de
voormalige “divisies”. Het vervangen van oude termen door nieuwe, en deze nieuwe
termen van een betekenis te voorzien die passen bij de beoogde doelstellingen, vormt een
mooi voorbeeld van het management van betekenisgeving. Daarnaast werd nog eens
benadrukt dat het uitgangspunt van de organisatievernieuwing een efficiëntere organisatie
was, door “het BU-concept” te vervolledigen, maar dat tegelijk de noodzaak bestond forse
besparingen te realiseren.

Vragen over de betekenis van het BU-concept bleven opkomen:
Nu volgt een korte illustratie om aan te geven, dat ook in deze fase (waarin de nieuwe
topstructuur als thema domineerde) vragen bleven opkomen over de betekenissen
uitwerkingen die aan het BU-concept moesten worden gegeven. Een treffend voorbeeld
vormde de bijeenkomst van de Raad van Bestuur en de divisieleidingen met de BU-
managers (11 december 1991). Op basis van de  inleiding, getiteld “Implementation of the
BU-concept”, werd van gedachten gewisseld over een aantal vragen173.

In de uitwerkingen van de verschillende groepen die gevormd waren, kwam een aantal
gemeenschappelijke thema’s naar vorenclxxi. In de terugrapportage bleek dat met name de
overgang van de oude naar de nieuwe rollen als moeilijk ervaren werd. Alle groepen
benadrukten als oplossingsrichting het belang van het preciezer definiëren van rollen,
verantwoordelijkheden en relaties tussen actoren. Ook kwamen in alle terugrapportages de
moeizame relatie en verhouding tussen BU’s en SU’s naar voren. Sommige werkgroepen
stelden de fundamentele vraag aan de orde wat nu eigenlijk als “service” moest worden
betiteld. Konden activiteiten als R&D, Verkoop, Administratie, Logistiek en HRM nu als
“service” worden betiteld, of dienden ze als “primaire activiteiten” te  worden beschouwd en
hoorden ze dus ‘per definitie’ thuis in de Business Unit? Andere groepen benadrukten dat
“services” in de “BU’s” geïntegreerd moesten worden, alsook het principe “alles in
Business Unit, tenzij …”. Er kwamen nog een paar andere onderwerpen naar voren174,
maar het hoofdthema van deze bijeenkomst was toch de betekenis en de uitwerking die
aan het BU-concept gegeven moest worden.

                                                     
173 Board of Management & division presidents / Business-unitmanagers
• What are the bottlenecks in the introduction of the organizational concept?
• What options are available for the resolution of these bottlenecks?
• The functioning of the Business Unit manager can be typified by working within the framework

(“vrijheid in gebondenheid”)
• What are the implications for you and your style of management as management

holding/Business Unit manager?
• What should the management holding contribute to promote behaviour according to “working

within the framework”?
• What do you expect from the Business-unitmanagers?
• What should the profile be for a Business Unit manager?
Bron: Opdracht aan de werkgroepen, 9 december 1991 (doc nr RC513).
174 Een drietal werkgroepen benadrukten het belang “accountability” en het duidelijker afrekenen op
resultaat. Ook benadrukten een tweetal werkgroepen, m.b.t. de interactie holding en BU-niveau, dat
uniforme oplossingen niet wenselijk waren, maar dat per BU een specifiek “raamwerk” opgesteld
moest worden.
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8.4 Reorganisatie van de topstructuur (januari 1992)

De Raad van Bestuur verschafte begin januari 1992 duidelijkheid over de uitwerking die
het BU-concept met betrekking tot de topstructuur ging krijgen.

Nieuwjaarstoespraak:
De reorganisatie van de topstructuur en de integratie van de beide chemische divisies
werden aangekondigd in de nieuwjaarstoespraak.. De argumentatie waarmee de voorzitter
van de Raad van Bestuur ij deze ingrijpende topstructuur wijziging onderbouwde luidde,
samengevat, als volgt. Bij de introductie van de BU-organisatie was expliciet gekozen voor
“de management holding”. Bij de concretisering van dat concept speelde de geschiedenis
Akzo parten omdat Akzo niet organisch was gegroeid. Het actuele probleem was niet
zozeer het divisieniveau als zodanig, maar het bestaan van twee lagen: de divisies en de
Raad van Bestuur. De oplossing voor dit probleem vroeg om de integratie van beide
organisatorische niveaus zodat maximale waarde aan de activiteiten van de BU’s kon
worden toegevoegd. Zodoende kon tegelijkertijd een einde worden gemaakt aan de
situatie uit het verleden waarin beide niveaus elkaars werk zaten te dupliceren (hier werd
aan de “toetsfabriek” gerefereerd; zie hoofdstuk 7), of waar beslissingen twee keer
moesten worden genomen. De motieven voor de reorganisatie van de topstructuur waren
in voorgaande aspecten gelegen. De managementprocessen konden sneller en tegen
lagere kosten worden uitgevoerd. Dat dit gepaard ging met verlies aan arbeidsplaatsen
was onvermijdelijk. De belangrijkste beweegredenen was evenwel de wens de kwaliteit
van het management proces te verbeteren, de fundamentele verandering van Akzo door
de implementatie van de BU’s af te ronden, alsmede om een grotere eenheid te
bewerkstelligen in een onderneming waar het aan cohesie ontbrak, doordat deze niet
organisch gegroeid was. Vervolgens werden twee concrete maatregelen aangekondigd,
namelijk de integratie van de beide chemische divisies175 en de reorganisatie van de
topstructuur.

De reorganisatie van de topstructuur hield in, dat Akzo voortaan uit vier groepen bestond
(de term divisie was afgeschaft!). Boven het BU-niveau was nog maar sprake van één
nieuw managementniveau: de corporate management holding (zie figuur 8.1). De Raad
van Bestuur ging bestaan uit zes leden: twee vrijgestelde leden met corporate taken en
vier groepspresidenten. De groepspresidenten werden ondersteund door een
groepsmanagement dat op termijn uit maximaal twee groepsdirecteuren mocht bestaan.

                                                     
175 De integratie van de beide chemische divisies was een mogelijkheid, die vanaf het ontstaan van
Akzo al meerdere malen geopperd was, maar nu kon worden geëffectueerd.. Aan de integratie van de
chemische divisies lagen drie beweegredenen ten grondslag. Allereerst hadden beide divisies sterk
complementaire expertises, zoals marketing (Chemicals) en proces technology (Zoutchemie), die een
stimulans voor de concurrentiepositie betekenden. Door de integratie konden vele executieve en
ondersteunende activiteiten, zoals HRM, administratie, inkoop, transport en logistiek worden
gecombineerd, hetgeen tot hogere efficiency kon leiden. Een derde beweegreden was dat de
integratie mogelijk geworden was en een logische vervolgstap betekende op de BU-organisatie. De
chemiedivisiepresident, Collot d’Escury, kreeg de opdracht het integratieproces in de periode januari
1992 tot januari 1993 te realiseren.
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Figuur 8.1: Het nieuwe corporate niveau (bron: Akzo Boekje Topstructuur, januari 1992).

Op corporate niveau werden nieuwe beleidsstaven gecreëerd (zie figuur 8.2). Daarbinnen
zouden twee soorten stafafdelingen bestaan, namelijk corporate beleidsstaf en
groepsspecifieke beleidsstaf. Om consistentie in stafbeleid te garanderen werden de
bestaande divisie en holding stafniveaus, zoals strategische planning, finance, HRM en
controlling, in één corporate
beleidsstaf geïntegreerd en
voorgezeten door een executive
vice president (EVP). Op deze
wijze werd een hiërarchische
relatie gecreëerd tussen de EVP
corporate control en de
groepscontroller. Per corporate
beleidsstaf en per groep werden
dedicated officers (DO)
benoemd. De groepspresident
had ten aanzien van deze
functionaris enkel het
benoeming- en ontslagrecht; van
een hiërarchische relatie tussen
DO en groepspresident was niet
langer sprake.

Figuur 8.2: De nieuwe corporate beleidsstaven (bron: Akzo Boekje Topstructuur, januari 1992).

Intern werd veel aandacht besteed aan de bekendmaking en de betekenisgeving van de
nieuwe topstructuur. De nieuwjaarstoespraak en een interview met de voorzitter van de
Raad van Bestuur werden als speciale uitgave van News & Views breed in de organisatie
verspreid. Een paar weken later verscheen het door Van Lede geschreven boekje getiteld
Akzo Topstructuur. In beide interne publicaties werd gesproken over de “drie
organisatiefasen” (zie figuur 1.1 in hoofdstuk 1). De reorganisatie van de topstructuur werd
daarin in een logische ontwikkelingslijn van Akzo en de concernorganisatie geplaatst:
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“De voorliggende plannen zijn een logische derde stap in de organisatorische ontwikkeling van Akzo, dat
hiermee een nieuw tijdsperk van zijn bestaan inluidt. De belangrijkste fasen in onze organisatorische
ontwikkeling kunnen als volgt worden samengevat:

a.  1987- Invoering corporate identiteit om een grotere eenheid in Akzo te bewerken.
b.  1989- Invoering van de Business Units (BU) om meer gebruik te maken van

ondernemerstalent.
c.  1992/1993- Invoering van een nieuwe topstructuur ten behoeven van een grotere

effectiviteit en efficiency ”.
Bron: Akzo boekje Akzo Topstructuur, uitgave van de Raad van Bestuur, Arnhem januari 1992.

Ook in de mediaclxxii en op de Amsterdamse effectenbeursclxxiii kreeg de reorganisatie van
de topstructuur de nodige aandacht.

Accent op kostenbesparingen:
In de aankondiging van de reorganisatie van de topstructuur werd de primaire reden
benadrukt om de “kwaliteit van het managementproces“ te verbeteren. In de
Groepsraadsvergadering van eind januari werd met nadruk gesteld, dat voor de
implementatie snelheid essentieel wasclxxiv. De reorganisatie van de topstructuur diende
een substantiële reductie van de overhead te bewerkstelligen. Aan deze
accentverschuiving lagen twee oorzaken ten grondslag: tegenvallende financiële resultaten
en de (te) lage arbeidsproductiviteit. Omzet (-2%) en bedrijfsresultaat (-5%) waren in 1991,
ten opzichte van het teleurstellende jaar 1990, zelfs nog verder gedaaldclxxv. Ook het netto
resultaat van fl. 580 miljoen viel tegen  (1990: hfl 663 miljoen), onder meer als gevolg van
de buitengewone lasten en de voorzieningen die getroffen waren voor de reorganisatie van
de topstructuur.
De tweede reden was dat er eind oktober 1991 een vergelijkende beleggingsstudie over de
chemische industrie verscheen. Hierin bleek dat de performance van Akzo, in termen van
omzet en bedrijfsresultaat per medewerker, tot de laagste van de bedrijfstak behoordeclxxvi.
De resultaten van deze studie trokken de aandacht en leidden in de strategische planning
tot het benadrukken van het thema arbeidsproductiviteitclxxvii. Dit versterkte de noodzaak
ingrijpende kostenbesparingen te realiseren bij de reorganisatie van de topstructuur.

Boekhouding topstructuur:
De implementatie van de nieuwe topstructuur was een ingrijpende operatie. Om deze goed
te kunnen laten verlopen werd in elke divisie een implementatiemanager benoemdclxxviii.
Van Es (de directievoorzitter van Akzo Nederland) trad op als voorzitter van het
implementatieteam, dat tevens als coördinatieplatform voor de verschillende divisies
diende. Een adviseur van Rijnconsult (Van Weegen) was als projectsecretaris aan het
implementatieteam toegevoegd. De uitvoering geschiedde onder de verantwoordelijkheid
van Van Lede, het nieuwe lid van de Raad van Bestuur.
Het implementatieproces van de reorganisatie van de topstructuur bestond uit een aantal
stappenclxxix. Een eerste stap had betrekking op de inventarisatie van de door de
reorganisatie van  de topstructuur betroffen functies in de verschillende divisies.
Vervolgens werden deze functies gerubriceerd naar “staf” (onder te brengen in de
“corporate beleidsstaf” of “groepsspecifieke staf”), of “services” (onder te brengen in
Service Units) of als “primaire activiteit” (onder te brengen in de Business Units). Daarna
volgde een inschatting van de benodigde bemanning, de functies en kosten. Er bestonden
kennelijk verschillende interpretaties met betrekking tot de begrippen staf, services en
primaire activiteit. In een van de eerste bijeenkomsten van het implementatieteam werd
gewezen op het belang van eenduidige interpretatie, definities,  en betekenisgeving van
begrippen:
"De op dit moment in gang zijnde inventarisatie van de personele consequenties van de nieuwe
Topstructuur levert een aantal beelden op: door gebrek aan eenduidige definities (staf-service, group-
specific) ontstaat een verschillende interpretatie. De "appels en peren" zijn hiervan deels een gevolg;
....”clxxx.
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De definities dienden eerst op elkaar afgestemd te worden.

De implementatiemanagers ontwikkelden in hun bijeenkomsten een eenduidige en
gezamenlijke definitie. Deze werd tot uitdrukking gebracht in de zogenaamde boekhouding
topstructuur. Hierin komt de essentie van de reorganisatie van de topstructuur, en de
kracht van het consequent hanteren van distincties, naar voren! In onderstaande tabel is
deze “Boekhouding topstructuur” weergegeven. In deze tabel is per ”Groep” weergegeven
hoe de divisieoverhead en bestaande hoofdkantoorstaf was samengesteld, door de
bestaande fte’s te rubriceren en te classificeren naar “staf” of “service”. In de kolommen is
de destijds bestaande situatie en een voorstel weergeven. De bestaande fte’s waren in dit
voorstel verdeeld naar “groepsspecifieke staf”, “groep services”,  “corporate beleidsstaf”,
“Business Units” of “anders” (een aanduiding voor besparingen oftewel functies die zouden
moeten verdwijnen):

Tabel 8.2: “Boekhouding topstructuur”:
NU VOORSTEL

GROUP CORPORATE BU ANDERS
CHEMIE:
Staf
Services

59
240

15
181

18
-

-
-

26
59

COATINGS:
Staf
Services

44
39

9
12

16
-

-
1

19
26

FIBERS:
Staf
Services

45
167

16
55

14
-

-
84

15
28

PHARMA:
Staf
Services

28,8
57,6

8
55,6

19,8
-

-
-

1
2

Hoofdkantoorstaf176 121 - 99,5 0,5 21
TOTAAL 801,4 351,6 167,3 85,5 197
 Bron: "Boekhouding Topstructuur", 25 maart 1992 .

Uit bovenstaande tabel blijkt de kracht van distincties. Door ogenschijnlijk eenvoudige
definities (staf, services) aan te leggen tegen de destijds bestaande amorfe
organisatorische werkelijkheid, kon deze op ingrijpende wijze opnieuw worden geordend.

Uit de tabel kan een aantal belangrijke conclusies getrokken worden. De allereerste
conclusie is dat het onderscheid tussen staf en service leidde tot meer inzicht in de aard
van ondersteunende taken die op divisieniveau verricht werden. Dit onderscheid, en de
allocatie naar “groepsspecifieke staf”, “groep services”,  “corporate beleidsstaf”, “Business
Units” of “anders”, maakte een besparing van 25% (uitgedrukt in aantal fte’s) op de
corporate- en divisieoverhead mogelijk177! Ook kan worden geconcludeerd dat van
“doordecentralisatie”, van corporate- en divisionele “stafactiviteiten” naar BU-niveau, alleen
                                                     
176 Hoofdkantoorstaf = ARD.T/ASE/ACD/AHR/ANMD+R/ASP/ALA/ATD/ATM/CIM/AFIN; AUD en ACC
waren niet in deze opstelling meegenomen.
177 In de maanden erna bleek dat de totale omvang van corporate en divisionele overhead zelfs nog
beduidend hoger was (dan berekend eind maart 1992), en dat het besparingspercentage kon worden
verhoogd tot 28%. Weer enkele maanden later zou, tijdens de zogenaamde Topstructuur II operatie,
blijken dat daarenboven toch meer aanvullende besparingen realiseerbaar waren. Hieruit kan worden
opgemaakt dat de kracht van het “staf” versus “service” onderscheid in de loop der tijd, door
toegenomen duidelijkheid, steeds sterker werd. Dit is in lijn met Von Krogh’s et al. (1994) stelling dat
na een aanvankelijke doorbraak (‘rescaling’) hierop voortgeborduurd wordt door steeds fijnere
distincties te ontwikkelen.
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in de Vezeldivisie sprake was. In deze divisie had de reorganisatie van de topstructuur dan
ook een groot effect. Aan de andere kant had de reorganisatie van de topstructuur voor de
Pharma Groep, in termen van besparingen, nauwelijks effect178. Bij de Coatingsdivisie was
ook sprake van significante besparingen, zowel in procentuele termen als in absolute
aantallen (fte’s). De grootste besparingen, in absolute termen werden gerealiseerd in de
Chemie Groep, maar hier had de integratie van de beide chemische divisies grote invloed.
In de Chemie en Pharma Groep vallen, in relatieve zin, de grote allocatie naar de groep
services op.

De belangrijkste conclusie is echter, dat de essentie van de reorganisatie van de
topstructuur is gebaseerd op de distincties “staf” en “services”, en dat de verdeling van de
“divisieoverhead” op basis van deze distincties naar “groepsstaf”, “groep service”,
“corporate beleidsstaf” of “Business Units”, forse kostenbesparingen mogelijk maakte.

Andere organisatiewijzigingen:
In de tweede helft van 1992 werden nog enkele verfijningen doorgevoerd in de nieuwe
topstructuur, waarvan in deze uiteenzetting echter, afgezien van de gewijzigde rol van de
Groepsraad, zal worden afgezienclxxxi. November 1992 werd besloten de rol van de
Groepsraad, die een essentiële rol had vervuld bij de organisatorische vernieuwing van
Akzo en waarin de dialoog hierover had plaatsgehad, te herzien. Door de nieuwe
topstructuur was de Groepsraad min of meer overbodig geworden. Besloten werd dan ook
om in plaats van maandelijks nog maar vier keer per jaar bijeen te komen en de functie
van klankbordgroep minder intensief te handhavenclxxxii.

In de loop van 1992 is nog een aantal andere organisatiewijzingen doorgevoerd, die de
impact van de nieuwe topstructuur illustreren. In september 1992 werd een majeure
reorganisatie van de IT-activiteiten van Akzo toegelichtclxxxiii. Alle IT-activiteiten van Akzo
werden ondergebracht in twee nieuw op te richten eenheden: Akzo Information
Management (AIM) en de corporate service unit
Akzo Information Services (AIS). We zien hier eenzelfde patroon. Deze reorganisatie werd
mogelijk gemaakt door in het complexe geheel van IT-activiteiten, een onderscheid aan te
brengen tussen “information management” (staf) en “information services” (services). In
dezelfde maand werden de integratie van Akzo Corporate Communications (ACC) en het
secretariaat van de Raad van Bestuur (ASBM) clxxxiv, de integratie van alle bedrijfsjuristen
van Akzo in Nederland in één nieuwe Corporate Legal Affairs afdeling (ALA)clxxxv, alsmede
de reorganisatie van de Health (staf), Safety & Environment (lijn) activiteiten
aangekondigdclxxxvi. Door de vorming van BU’s kon de centrale staf in omvang worden
afgebouwd. In oktober 1992 volgde de aankondigingclxxxvii dat de R&D-activiteiten
gereorganiseerd gingen worden, door het samenvoegen van de R&D centra in Arnhem,
Deventer en Hengelo onder één management team.

                                                     
178 Hoe weinig effecten zowel de BU-vorming als de reorganisatie van de topstructuur voor de Pharma
hadden, (afgezien van de verplaatsing van het divisionele hoofdkantoor in Oss, naar het “corporate
center” in Arnhem) blijkt wel uit onderstaand tekstfragment (bron: tekstfragment, in antwoord op
vragen van de Pharma OR, 29 juni 1992):
"Zoals wij u reeds bij eerdere aangelegenheden tussen begin 1992 en heden hebben gemeld, zullen
de door de Raad van Bestuur aangekondigde doelstellingen v.w.b. de inrichting van de Akzo
organisatie op basis van Business Units voor Pharma geen gevolgen hebben; immers Pharma kent
deze structuur reeds vanaf het begin der zeventiger jaren en heeft, zoals ook u bekend, goede
ervaringen met deze organisatievorm. De benaming Business Unit zal de benaming "Pharmagroep"
vervangen; de benaming divisie zal worden vervangen door Groep. Het plan is om bij deze Pharma
Groep de naam divisiedirectie te vervangen door Groep Management Committee en de samenstelling
zoals die thans geldt te handhaven”.



168

8.5 Samenvatting & conclusie

In dit hoofdstuk is ingegaan op de processen die ten grondslag lagen aan de
totstandkoming van de reorganisatie van de topstructuur.

Aangegeven is hoe een doorbraak tot stand is gebracht in de kwestie, die al speelde sinds
het ontstaan van Akzo, namelijk de relatie en invloedsverdeling tussen Raad van Bestuur
en divisies. Essentieel hierin was de vaardigheid van de voorzitter van de Raad van
Bestuur op het juiste moment een dialoog uit te lokken op basis van een aantal concrete
vragen. Timing, de sensibiliteit om het juiste moment af te wachten, lijkt hierin een grote rol
gespeeld te hebben.

Eind 1990 is besloten tot ingrijpende wijzigingen in de personele samenstelling van de
Akzo-top, die januari 1991 werden aangekondigd en intern sterk de aandacht trokken. Het
gevolg was een sterk veranderde personele samenstelling van de Raad van Bestuur en
Groepsraad, het platform voor dialoog. De verslechterde financiële resultaten en sombere
economische vooruitzichten dwongen Akzo echter tot ingrijpende maatregelen. Tegen
deze achtergrond en op het hoogtepunt van de Golfoorlog initieerde de voorzitter van de
Raad van Bestuur een dialoog in de Groepsraad door vier vragen te poneren. De wijze
waarop deze vragen geformuleerd waren, doet vermoeden dat in de formulering de aanzet
tot het antwoord opgesloten zat. In de voorstellen van de uitwerkgroepjes waren de
contouren van de reorganisatie van de topstructuur reeds zichtbaar.

In de analyse is vervolgens ingegaan op de pluriformiteit met betrekking tot de betekenis
die het BU-concept binnen verschillende divisies werd toegekend. Zowel op corporate als
op divisieniveau stond 1991 in het teken van het preciezer definiëren van de betekenis die
binnen Akzo aan het BU-conceptmoest worden toegekend. Dit is met behulp van een
aantal voorbeelden geïllustreerd. In de vezeldivisie ging het om de distinctie “staf” –
“services”, die in een tweetal fasen steeds scherper werd aangezet. In de Coatingsdivisie
koos het management in eerste instantie voor een eigen structuur, die deels op geografie
en deels op Business Units gebaseerd was. Het plotselinge terugtreden van de
toenmalige divisiepresident, gaf diens opvolger de gelegenheid om de organisatie verder
door te kantelen naar Business Units. Toch zou eind 1992 blijken dat de organisatie van de
Coatingsdivisie nog niet functioneerde conform het Akzo organisatieconcept. Hierop werd
een project gestart, “Audit BU structure”, waarin wederom veel aandacht werd besteed aan
begripsvorming, en definities van sleutelbegrippen. Dezelfde aandacht voor en het belang
van eenduidige begripsvorming kwam naar voren in de Chemiedivisie, waar de pogingen
van de nieuwe divisiepresident, die orde op zaken moest stellen in deze divisie, dreigden
vast te lopen. Met hulp van externe adviseurs (Rijnconsult) werd een project gestart, dat
expliciet tot doel had de BU organisatie verder uit te werken. Om dit mogelijk te maken
moesten allereerst de vele vragen, die maar bleven opkomen, beantwoord worden door
sleutelbegrippen te definiëren en de betekenis van bepaalde concepten goed af te
bakenen en deze samen met de managementteams van de Business Units te
doorgronden. Dat nog geen sprake was van een eenduidige betekenis of uitwerking van dit
Business-unit-concept, bleek ook uit de notitie van de externe adviseur, waarin deze
expliciet aan de orde stelde dat de betekenis van enkele sleutelbegrippen (waaronder
Business Units, landenorganisatie, site, management holding) in de organisatie niet
duidelijk was.

In de tussentijd (rond juni 1991) was steeds duidelijker aan het worden dat het
divisieniveau onder druk stond. Samen met het nieuwe lid van de Raad van Bestuur (en
beoogde opvolger) Van Lede, werden gesprekken aangegaan met McKinsey. Dit bureau
kreeg opdracht te ondersteunen bij het tot stand brengen van de nieuwe topstructuur. Uit
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een inventarisatie bij Groepsraadsleden door middel van interviews, bleken
meningsverschillen te bestaan over de rol van het corporate center. Het concept van de
management holding stond ter discussie. Een nieuwe optie die opkwam, de “hybride
holding”, werd door de Raad van Bestuur echter niet geaccepteerd. Met behulp van
McKinsey, en onder leiding van Van Lede, werd in de tweede helft van 1991, in snel
tempo, de basis gelegd voor de nieuwe topstructuur. De voorzitter van de Raad van
Bestuur greep de gelegenheid van de nieuwjaarstoespraak van januari 1992 aan om via
een monoloog betekenis te geven aan de reorganisatie van de topstructuur, een patroon
dat herkenbaar is sinds 1985.  Hij demonstreerde daarbij zijn kracht deze nieuwe en
ingrijpende ontwikkelingen, te plaatsen in de ontwikkelingslijn van Akzo, zowel vanuit de
historie als vanuit de eisen die in toekomst gesteld zouden worden. In deze fase kwam een
van de elementen van het management van betekenisgeving naar voren: het benadrukken
of verbieden van bepaalde begrippen. Het begrip divisie werd afgeschaft en vervangen
door het begrip “groep”. Het begrip “corporate management holding” werd gebruikt om
duidelijk te maken dat Akzo voortaan door één managementlaag bestuurd ging worden. Bij
de vormgeving van deze nieuwe topstructuur vormde de distinctie tussen “corporate
beleidsstaf” en “groepsspecifieke beleidsstaf” de basis, hoewel die, naar later bleek,
aanleiding zou geven tot de nodige onduidelijkheid.

De (vooronder)stelling die in deze studie is gehanteerd, dat distincties de grondslag
vormen voor organisatorische vernieuwingen, werd bevestigd door middel van de analyse
van de kern van de reorganisatie van de topstructuur. Deze was gebaseerd op de distinctie
tussen “staf” en “services”.
De kern van de reorganisatie van de topstructuur kwam tot uitdrukking in de boekhouding
topstructuur. Deze hield in dat alle functies / fte’s op corporate en divisieniveau
geïnventariseerd en, op basis van de distinctie tussen “staf” – “service”, geclassificeerd
werden. Door deze begrippen consequent te hanteren kon een besparing van 25 %
worden gerealiseerd (op een totaal van 800 functies/fte’s), en werd duidelijk dat vooral in
de Vezel- en Coatingsdivisie verdere doordecentralisatie van divisie naar Business-
unitniveau noodzakelijk was. De uitwerking van de nieuwe topstructuur resulteerde in een
twee-lagen-structuur, waarin de groepspresidenten door middel van het “alternate-model”
in roulerende tandems betrokken werden in de aangelegenheden van een andere groep.
Deze topstructuur kan, bij een dergelijk gediversifieerd concern als Akzo, als een emulatie
van het oorspronkelijke Amerikaanse business-unit-concept worden beschouwd, omdat bij
de vormgeving van dit concept in de VS sprake was van drie- of zelfs vier
managementlagen.




