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“Het tot stand brengen van duidelijkheid vereist een open gedachtenwisseling
waarin eventuele verschillen in inzicht worden gesignaleerd en opgelost”.

Loudon (tijdens Akzo management conference 1993)

Hoofdstuk 9 De nieuwe organisatie: duidelijkheid en dialoog (1993-1994)

Dit hoofdstuk bevat een schets van de periode 1993 - medio 1994.

Dit korte hoofdstuk beoogt duidelijk te maken dat het, ook na de realisering van de feitelijke
organisatorische vernieuwing, noodzakelijk is een dialoog te voeren met managers van
andere managementechelons, die veelal niet direct betrokken zijn geweest bij het
concipiëren van de vernieuwing. Een open dialoog biedt hen niet alleen de gelegenheid de
door het topmanagement beoogde betekenissen te doorgronden en deze naar de eigen
situatie te vertalen. Ook kunnen spanningsvelden besproken worden en kunnen de
distincties die ten grondslag liggen aan de organisatievernieuwing, ofwel de
organisatieprincipes, verder worden uitgewerkt in fijnere distincties.

9.1 Het openlijk adresseren van spanningsvelden

In de loop van 1993 werd een aantal spanningsvelden voelbaar in de organisatie.
Kenmerkend voor de managementstijl van de voorzitter van de Raad van Bestuur is dat hij
deze bespreekbaar maakte (zie ook openingscitaat), hetgeen door middel van twee korte
voorbeelden zal worden geïllustreerd.

Nieuwjaarstoespraak (januari 1993):
In de nieuwjaarstoespraak van 1993 stelde de voorzitter van de Raad van Bestuur met
tevredenheid vast dat de reorganisatie van de topstructuur en de integratie van de beide
chemische divisies zo snel verlopen waren, dat deze als afgerond konden worden
beschouwd. Tot aan de formele inwerkingtreding van de nieuwe topstructuur per 1 mei
1993 kon derhalve worden proefgedraaid. In zijn nieuwjaarstoespraak stelde hij twee
spanningsvelden aan de orde, die betrekking hadden op de Service Units en de groepen.
De rol en attitude ten opzichte van de Service Units hadden in het bijzonder zijn aandacht.
Hij richtte zich op de opvatting, die in de organisatie aan het ontstaan was, dat de Service
Units op de tweede plaats zouden komen. In zijn visie was de vraag of de Business Unit of
de service unit belangrijker was een non-issue. Hierbij trok hij de volgende vergelijking:
“Welke hand vindt u belangrijker: uw linker of uw rechter? U heeft ze beide nodig”clxxxviii.
Ook ging hij in op de overdreven aandacht voor de kosten van Service Units, die
vergeleken kon worden met het knijpen in een worst, waardoor kosten slechts verplaatst
werden maar niet verminderd. Het tweede spanningsveld had betrekking op de rol van de
groepen, waarover in de loop van 1992 al de nodige onduidelijkheid was gerezen, en in het
bijzonder op de rol van de groepsdirecteuren. Critici hadden gesteld dat de reorganisatie
van de topstructuur niet meer inhield dan een verplaatsing naar Arnhem. Dit beeld werd
scherp aan de orde gesteld. Het groepsmanagement diende om de synergie tussen de
Business Units te bewaken en om de lange termijn inspanningen zeker te stellen.
Compartementalisering langs de oude divisionele lijnen mocht niet gebeuren, anders was
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de hele herstructureringsoperatie zinloos. Voor deze kwestie diende een oplossing
gevonden te worden179.

Akzo Management conferentie (1993):
De voorzitter van de Raad van Bestuur benutte de Akzo management conferentie van
1993 om uitgebreid te kunnen ingaan op Akzo’s proces van organisatievernieuwing en
enkele actuele spanningsvelden. Allereerst richtte hij zich op de rol van de Business Units
in relatie tot die van de holding: “Akzo’s organisatie is geen vrijbrief aan het Business Unit
management.  Het is ook geen tussenstap op weg naar zoiets als een financiële holding”.
Achtergrond van deze opmerking was dat Business-unitmanagers zich steeds sterker
gingen opstellen en meer bewegingsruimte claimden. Op zichzelf werd dit gezien als een
positieve ontwikkeling, maar excessen dienden vermeden te worden. Ook ging hij in op de
cultuur van Akzo, en de cultuurverandering die in zijn ogen nodig was. In het nieuwe
organisatieconcept  vormden de Business Units de basis van de onderneming. De
samenvoeging van het divisie- en corporate niveau leidde tot een ingrijpende wijziging in
de traditionele rollen en rolverhoudingen in de concernorganisatie. In een dergelijke
instabiele situatie, zo stelde hij, was duidelijkheid over verantwoordelijkheden en
bevoegdheden een absolute vereiste. Uit onderstaand citaat kan worden afgeleid hoe hij
hierover dacht:
“Ik wil u mijn visie geven op wat deze opgave voor ieder van ons inhoudt. Het begrip duidelijkheid
neemt daarbij een zeer belangrijke plaats in. Duidelijkheid over het gedrag dat management en
medewerkers in het kader van ons nieuwe organisatieconcept moeten vertonen. Duidelijkheid over de
rol die u en ik moeten spelen bij het ontwikkelen van dat gedrag in de organisatie.
Het tot stand brengen van deze duidelijkheid vereist een open gedachtenwisseling waarin eventuele
verschillen van inzicht worden gesignaleerd en opgelost. Ik beschouw dit niet als een vrijblijvende
discussie, maar als een opgave waaraan wij hebben te voldoen om de toekomst van Akzo veilig te
stellen”
Bron: Lezing Loudon Akzo management conferentie, 1993.

Uit dit citaat kan worden afgeleid dat diens managementstijl zich kenmerkte door, op de
juiste momenten, kernvragen openlijk aan de orde te stellen, en, door middel van het
stimuleren van de dialoog, een gemeenschappelijk gedragen situatiedefinitie en
handelingscontext na te streven.

9.2 Nieuwe missiediscussie en de behoefte aan continue betekenisgeving

In september - oktober 1993 voerde men binnen Akzo een nieuwe missiediscussie, die net
als in 1985 door Nigthingale als facilitator ondersteund werd. Aan de missiediscussie, die
bestond uit vier bijeenkomsten van een dag, namen meer dan zeventig Akzo managers
deel (een dwarsdoorsnede uit de organisatie), verdeeld over verschillende werkgroepen.
De toekomst van Akzo, de sterke en zwakke punten en de belangrijkste succesfactoren
stonden centraal in de gedachtenwisseling. De nieuwe missie verklaring zou volgens plan
in de eerste helft van 1994 geïntroduceerd worden. Dit plan werd echter verlaten door de
plotselinge aankondiging van de voorgenomen overname van Nobel. In zijn laatste
                                                     
179 De Ruijter (Rijnconsult) deed hiertoe in een notitie de volgende suggestie:
“Voorzichtig dient om te worden gegaan met het begrip ‘managementteam van de groep’. Een
‘management team’ is een besluitvormend orgaan. Dit begrip tevens te gebruiken voor het Raad van
Bestuurslid met zijn staf is mijns inziens onjuist. Het suggereert een extra laag in de organisatie. Voor
de informatie-uitwisseling tussen lid van de Raad van Bestuur en zijn   BU/SU managers en staf dient
een andere term gevonden te worden” (bron: Notitie Functioneren nieuwe organisatie / topstructuur,
door de Ruijter (Rijnconsult) aan Loudon, 9 april 1993). Deze aanbeveling van De Ruijter illustreert het
belang van woordgebruik en de juiste keuze van terminologie. Ook maakt dit voorbeeld duidelijk dat
betekenissen in organisaties kunnen worden gestuurd door beladen termen, of termen met een
ongewenste betekenis, te vervangen door nieuwe termen.
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nieuwjaarstoespraak als voorzitter van de Raad van Bestuur stond Loudon evenwel stil bij
de (tussen)resultaten van de gevoerde missie discussie en de onderwerpen, die daarin
centraal hadden gestaan. Enkele citaten uit deze nieuwjaarstoespraak maken duidelijk wat
begin 1994, de stand van zaken was met betrekking tot de organisatievernieuwing.

Nigthingale had over de “management holding” het volgende gerapporteerd:
“Er was geen overeenstemming over wie nu eigenlijk de  management holding vormt. De gesprekken
hierover hadden eindeloos door kunnen gaan, indien we niet hadden ingegrepenclxxxix.

In zijn nieuwjaarstoespraak maakte de voorzitter van de Raad van Bestuur van de
gelegenheid gebruik hierover zijn visie te ventileren:
“Om te beginnen, een ‘management holding’ is  niet een gebouw of meer specifiek dit gebouw. Het is
ook niet de Management Council of enig andere groep mensen. Een ‘management holding’  is een
organisatieconcept dat de belangrijkste verantwoordelijkheden binnen de organisatie in evenwicht
houdt: die van de Business Units, de Service Units en de Raad van Bestuur. Deze visie op het
‘management holding’-concept kan alleen werkelijkheid worden, indien alle Akzo managers een
duidelijk inzicht hebben in hun verantwoordelijkheden en rekenschap moeten afleggen over hun eigen
taken en bijdrage aan het gemeenschappelijke belang”cxc.

Ook de rol van de groepen, de vroegere divisies, vormde kennelijk een van de
belangrijkste discussiepunten:
“Een van de vragen die constant schijnen terug te komen, betreft de positie van het
groepsmanagement. Laat ik hierin heel duidelijk zijn: er bestaat geen ‘groepsmanagement’. Er is
slechts een lid van de Raad van Bestuur dat toezicht houdt op zijn cluster van Business Units,
geassisteerd door een corporate staf die gedeeltelijk groepsspecifiek is. In het algemeen gesproken
hebben we nog teveel stafpersoneel op corporate niveau en teveel groepsspecificiteit.  Beide dienen
te worden verminderd en hieraan wordt gewerkt [het Booz Allen & Hamilton onderzoek]. Het vorige
jaar heb ik gewaarschuwd tegen een begrijpelijke maar absoluut verboden terugkeer naar een
verdeling van taken en bevoegdheden volgens de vroegere divisionele scheidslijnen. Ik heb u om hulp
gevraagd om ervoor te zorgen dat dit niet zou gebeuren. Kennelijk heeft het niet gewerkt. Integendeel,
het was een van belangrijkste discussiepunten in de werkgroepen. De heer Nightingale heeft de
vrijheid genomen om het commentaar van de deelnemers als volgt te omschrijven: ‘’De nieuwe
groepen werken nog als de oude divisies. De oude mentaliteit en veel van het oude gedrag is nog
steeds aanwezig.  De groepen handhaven belangrijke staffuncties. Deze situatie moet nu veranderen,
anders zal het succes van de nieuwe structuur ernstig ondermijnd worden” cxci.

Op grond van bovenstaand citaat kan geconcludeerd worden dat er, bijna twee jaar na de
aankondiging, vragen en onduidelijkheden bleven bestaan over het concept dat de kern
van de organisatievernieuwing van Akzo symboliseerde: de “management holding”.
Kennelijk was de beoogde betekenis en uitwerking van dit concept, bij een aantal
managers die niet direct bij de vormgeving van dit concept betrokken waren geweest, nog
niet voldoende uitgekristalliseerd. Er werd weliswaar gesproken over een
organisatieconcept en de bijbehorende rollen die verschillende organisatie-eenheden en
personen daarin moesten spelen. Tegelijkertijd werd erkend dat in de praktijk nog veel van
de oude gedragspatronen gehandhaafd bleven.
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9.3 Een nieuwe fase: nieuwe fusie, leiding, visies en kwesties (1994)

Nieuwe fusie:
Akzo besloot haar 25-jarige bestaan, en Loudon zijn 12-jarige voorzitterschap van de Raad
van Bestuur, met een nieuwe fusie. In het eerste kwartaal van 1994 ‘fuseerden’ (in feite
was sprake van een overname) Akzo N.V. en Nobel Industrier AB tot de nieuwe
onderneming Akzo Nobel N.V.

Nieuwe personen en visies:
In mei 1994 trad Loudon terug als voorzitter van de Raad van Bestuur en werd per gelijke
datum lid van de Raad van Commissarissen. Van Lede volgde hem op als voorzitter van
de Raad van Bestuur van Akzo Nobel N.V. Daarnaast werd Mattson, de bestuursvoorzitter
van Nobel, benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Bij deze gelegenheid vond nog een
aantal andere personele wijzingen plaats. Vermeeren werd benoemd tot vice voorzitter van
de Raad van Bestuur en als lid verantwoordelijk voor de Pharma Groep opgevolgd door
Brons. Nieuwe personen en nieuwe visies en opvattingen derhalve in de dialoog, onder
leiding van de nieuwe bestuursvoorzitter Van Lede.

Nieuwe kwesties:
De nieuwe Raad van Bestuur kreeg in relatie tot het organisatieconcept van de
management holding te maken met nieuwe kwesties, zoals de vraag of het wenselijk was
om voor elke BU een juridische eenheid te vormen en het fenomeen van “Sub Business
Units”, waardoor toch weer een derde laag in de organisatie terug dreigde te komen.

Nieuwe kwesties en onderwerpen voor de dialoog derhalve.

9.4 Conclusie

De wijze waarop de reorganisatie van de topstructuur tot stand is gekomen, kan niet los
worden gezien van de managementstijl van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Zoals
in dit (en vorige) hoofdstukken is aangegeven, had deze de vaardigheid spanningsvelden
in de organisatie bespreekbaar te maken. Hij getuigde tijdens de Akzo conference op
directe wijze van zijn managementstijl door het belang van duidelijkheid en een open
gedachtenwisseling (=dialoog) te benadrukken.

Duidelijkheid scheppen bleek in het gehele proces van organisatievernieuwing essentieel.
In 1993 liep de effectiviteit van de reorganisatie van de topstructuur gevaar, omdat het
groepsniveau in de organisatie door velen nog gezien werd als een extra
managementlaag. Deze perceptie was niet bevorderlijk voor de realisatie van het doel van
de Raad van Bestuur, om tot één geïntegreerde corporate management holding te komen.
De uitkomsten van een nieuwe missiediscussie, waarmee eind 1993 begonnen was,
maakten duidelijk dat de organisatievernieuwing nog niet voltooid was. Het concept van de
management holding bleef vragen oproepen. Ook over de rol van de groepsmanagement
(het woord “divisie” was taboe verklaard), alsmede de rol van de “dedicated staff officer”
bleven vragen opkomen. De uitkomsten van de missiediscussie, waaraan door een
dwarsdoorsnede uit verschillende managementlagen was deelgenomen, maken duidelijk
dat het voeren van een dialoog, gericht op verdere begripsvorming, in bredere lagen van
het managementkader wenselijk was.




