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“Managers may be asking the wrong questions in their efforts
to find the right organisational structure;

the problem is more likely one of managing
the process than of changing the structure”

Bartlett (1983)

Hoofdstuk 10 Uitkomsten en Conclusies

10.1 Inleiding: belang van dit onderzoek en de gevolgde benadering

Deze paragraaf bevat een korte samenvatting met betrekking tot het doel, de gevolgde
benadering en het belang van dit onderzoek.

Dit onderzoek was erop gericht de constructieprocessen te analyseren die ten grondslag
gelegen hebben aan de organisatievernieuwing van Akzo (1987-1993). Hierbij stond
centraal de wijze waarop het (top)management van Akzo het business-unit-concept naar
de eigen praktijk vertaalde.

Hoofdstuk 2 bevat de literatuurbespreking. Deze resulteerde in een definiëring en
afbakening van de begrippen organisatorische innovaties en vernieuwingen. Ook bevat dit
hoofdstuk een overzicht van de innovatie en diffusie van verschillende organisatievormen
in de afgelopen decennia, en een plaatsbepaling van (het denken over) het business-unit-
concept in deze ontwikkeling. Verder bevatte dit hoofdstuk een bespreking van de
verschillende theoretische benaderingen waaruit processen van organisatievernieuwing
bestudeerd kunnen worden.

Op basis van de literatuurbespreking (hoofdstuk 2) is een conceptueel model
geconstrueerd en een onderzoeksaanpak verantwoord (hoofdstuk 3), die er in de kern op
gericht zijn om constructieprocessen te reconstrueren. Dit onderzoek heeft primair tot doel
de constructieprocessen, oftewel de ‘back-end-of-decisionmaking’ (in termen van
Pettigrew’s, 1985) zichtbaar te maken, in plaats van de ‘front-end-of-decisionmaking”,
waarop in de managementliteratuur meestal de aandacht gevestigd wordt. Het
conceptuele onderzoeksmodel is opgebouwd uit de driedeling context, process and
‘content’ (de uitkomsten), om een samenhangende analyse te kunnen presenteren van de
processen (‘process’) die, tegen de Akzo specifieke achtergrond (context), hebben geleid
tot de organisatievernieuwing (uitkomst). Het onderzoek vertrok vanuit de veronderstelling
dat managementconcepten, zoals het concept van “Business Units” dat ten grondslag lag
aan de organisatievernieuwing van Akzo, vanwege hun vage en onbepaalde betekenis
door managers naar de eigen bedrijfspraktijk moeten worden vertaald (Karsten & Van
Veen, 1998). Het onderzoek is gebaseerd op een in de bedrijfskunde nog relatief
onbekende theoretische benadering: de corporate epistemologische benadering van Von
Krogh et al. (1994). Op grond hiervan wordt in dit onderzoek verondersteld, dat de
vertaalslag plaatsvindt door middel van interactie en dialoog tussen managers, die in taal
organisatievernieuwingen construeren en tot uiting brengen. De begrippen “languaging” en
“distincties” nemen om deze reden in het conceptuele onderzoeksmodel een centrale
plaats in.  Languaging is in dit onderzoek gedefinieerd als het door middel van interactie
en dialoog tussen managers ontwikkelen van een gemeenschappelijke
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managementterminologie door het ontdekken, toepassen en verwerpen van distincties,
met als doel het uitwisselen van interpretaties, het doorgronden van betekenissen  en het
creëren van een gemeenschappelijke situatiedefinitie en handelingscontext. Distincties
zijn ideeën, beelden en inzichten, door middel van taal onder woorden gebracht in de vorm
van termen, begrippen of (management)concepten. Met behulp van distincties trachten
managers onderscheid aan te brengen en bepaalde in hun ogen relevante aspecten te
benadrukken, gericht op het scheppen van een gemeenschappelijk handelingskader.

Het empirisch materiaal, de analyse van de Akzo casus, is in de hoofdstukken 4 tot en met
9 behandeld. Elk hoofdstuk bevat een analyse van de processen die zich in een bepaalde
tijdsperiode hebben voorgedaan.

Alvorens de resultaten van het onderzoek te bespreken zal, met het oog op een heldere
positiebepaling, het belang van het onderzoek en de gevolgde benadering nog eens in
perspectief worden geplaatst.

Belang van dit onderzoek:
De Akzo casus is bijzonder omdat de onderzoeker de gelegenheid heeft gekregen diep in
de processen te duiken, die geleid hebben tot de vorming van de Business Units en de
twee-lagen-structuur bij Akzo. De casus is gebaseerd op intensief archiefwerk (de
bestudering van vele notulen en rapporten) en een groot aantal interviews met managers
die in deze processen een sleutelrol gespeeld hebben. Deze combinatie maakte het
mogelijk de constructieprocessen te reconstrueren. De organisatorische ontwikkeling van
een beeldbepalend concern als Akzo kan model staan voor de organisatorische
ontwikkeling van grote industriële concerns. Het onderzoek laat zien dat de ontwikkelingen
bij Akzo zich voltrokken tegen de achtergrond van (in termen van Chandler, 1962) de
“state of the administrative art” in een bepaald tijdsbestek.  Met andere woorden, de
ontwikkelingen bij Akzo kunnen niet los gezien worden van de ontwikkeling in het
bedrijfskundige denken van die tijd.

Tegelijkertijd maakt dit onderzoek duidelijk dat bepaalde managementconcepten
(zoals in onderhavig geval de “Business Units”), die ‘bestaan’ doordat ze in andere
ondernemingen al toegepast worden of in de managementliteratuur beschreven staan, niet
eenvoudigweg kunnen worden ‘overgenomen’. Of sterker nog: geïmiteerd. De
managementpraktijk blijkt weerbarstiger. Op grond van het onderzoek kan worden
geconcludeerd, dat het gangbare denken in termen van “innovatie – diffusie” moet worden
herzien. In tegenstelling tot  het gangbare (functionalistische) denken, blijkt een concept
als “Business Units” niet eenvoudigweg te kunnen worden ‘ingevoerd’ of ‘opgelegd’. Het
blijkt dat managers zich een concept eerst ‘eigen’ moeten maken om er zelf vorm en
inhoud (betekenis) aan te kunnen geven. Interactie, door gesprekken te voeren met andere
managers blijkt hierbij een essentieel en niet te onderschatten rol te spelen. Met andere
woorden, managers geven een management- of organisatieconcept dat nieuw voor hen is,
een eigen invulling (betekenis), teneinde dit naar de eigen organisatie te kunnen vertalen.
We raken nu aan de kern van dit onderzoek. Dit onderzoek belicht vanuit een historisch /
longitudinaal en procesmatig perspectief HOE de nieuwe concernstructuur van Akzo met
de Business Units en de twee-lagen-structuur tot stand is gekomen. Juist dit perspectief,
waarin de constructieprocessen centraal staan, maakt het mogelijk een aspect zichtbaar te
maken, dat in de bedrijfskundige literatuur onvoldoende aandacht krijgt: namelijk de wijze
waarop managers vorm en inhoud, betekenis derhalve, weten te geven aan vernieuwende
managementconcepten.
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Belang van de gekozen onderzoeksbenadering:
Bij de vormgeving van het onderzoek is gekozen voor een specifieke theoretische
benadering en aanpak. In de theoretische benadering staan de begrippen “back-end-of-
decisionmaking” en “languaging” centraal.

Het begrip “back-end-of-decisionmaking” is afkomstig van Pettigrew (1985),
waarmee hij doelt op de processen waarin nieuwe ideeën over wenselijk geachte
organisatiewijzigingen ingang vinden en legitimiteit (ver)krijgen in de organisatie; of worden
onderdrukt en nooit een vorm krijgen waarin ze openlijk besproken en in actie omgezet
kunnen worden. Pettigrew hanteert dit begrip om een onderscheid en contrast aan te
kunnen brengen met de “front-end-of-decisionmaking”, de zichtbare besluiten van
managers, die tot uiting komen in voor overige medewerkers en buitenstaanders concreet
waarneembare uitkomsten, zoals een nieuwe organisatiestructuur met Business Units of
de invoering van een nieuwe managementmethode. In navolging van Pettigrew is dit
onderzoek gebaseerd op de gedachte, dat de bedrijfskundige kennisgemeenschap
(managers, adviseurs en wetenschappers) onvoldoende oog heeft voor de processen.
Meer inzicht hierin is noodzakelijk. Allereerst om een beter begrip mogelijk te maken van
wat de essentie is in de wijze waarop organisatievernieuwingen tot stand komen.
Managers kunnen door een beter inzicht hun vaardigheden met betrekking tot het sturen
van de processen, die moeten resulteren in organisatievernieuwing, verhogen.

Het tweede begrip dat centraal staat in de gekozen onderzoeksbenadering is
“languaging”. Dit begrip is ontleend aan Von Krogh et al. (1994), die hiermee willen
aangeven dat taal, en de begrippen die managers in gesprekken met elkaar gebruiken,
geen afspiegeling is van een objectieve werkelijkheid, maar uitingen zijn van
onderliggende persoonsgebonden kennis, intenties en interpretaties. In dit onderzoek is
gekozen voor de volgende eigen definitie van “languaging”: het door middel van interactie
en dialoog tussen managers ontwikkelen van een gemeenschappelijke
managementterminologie door het ontdekken, toepassen en verwerpen van distincties,
met als doel het uitwisselen van interpretaties, om betekenissen te doorgronden en een
gemeenschappelijke situatiedefinitie en handelingscontext te creëren. Verondersteld wordt
dat de sleutelbegrippen die managers hanteren, zoals “Business Units”, pas daadwerkelijk
betekenis krijgen door interactie en tegen de achtergrond van een gemeenschappelijke
handelingscontext. Het zichtbaar maken van de ontwikkeling in de
managementterminologie en het onderliggende proces van begripsvorming en
betekenisgeving, die aan de organisatorische vernieuwing van Akzo ten grondslag lagen,
vormde derhalve de kern van deze studie. Deze benadering is mijns inziens van essentieel
belang, zeker in het huidige tijdsbestek waarin managers overspoeld worden door ‘nieuwe’
management- en organisatieconcepten. Dit onderzoek levert managers bouwstenen bij de
moeilijke opgave een balans te vinden tussen een conceptendictatuur (steeds weer nieuwe
concepten ‘opleggen’) en een conceptendiscussie (‘blijven praten’ zonder dat er concreet
opvolging aan gegeven wordt).

Anders gezegd, het onderzoek levert een empirische onderbouwing van Nohria & Eccles
(1992, p. 210) stelling: the essence of management is … the effective use of language to
get things done”.

10.2 De uitkomsten van het onderzoek per deelvraag

Zoals in hoofdstuk 1 (de introductie) is aangegeven, is het vertrekpunt van dit onderzoek
gebaseerd op het uitgangspunt dat het voor de bedrijfskundige theorieontwikkeling van
belang is om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop innovatie en diffusie van
vernieuwende managementconcepten (zoals Business Units), in taal vorm en inhoud
krijgen door interactie tussen managers.
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Hieruit resulteerde de doelstelling om de constructieprocessen te analyseren die ten
grondslag gelegen hebben aan de organisatievernieuwing van Akzo (1987-1993). Hierbij
stond centraal de wijze waarop het (top)management van Akzo het business-unit-concept
naar de eigen praktijk vertaalde.
Bij de analyse van de Akzo casus stond het in hoofdstuk 3 ontwikkelde conceptuele model
centraal. Op grond hiervan is in dat hoofdstuk een aantal deelvragen geformuleerd. Deze
paragraaf bevat een uiteenzetting over de resultaten van het onderzoek per deelvraag.

10.2.1 Innovatie – translatie – emulatie: classificatie van Akzo’s organisatievernieuwing

De eerste deelvraag was erop gericht om vast te stellen hoe de binnen Akzo tot stand
gebrachte organisatiewijzigingen beoordeeld kunnen worden. Was er sprake van
organisatie-innovatie of van organisatievernieuwing?

Op grond van deze deelvraag heeft in het theoretisch deel van dit onderzoek (H 2 de
literatuurbespreking) een begripsafbakening plaatsgevonden (zie paragraaf 2.1.3). Kort
gezegd komt het neer op het volgende onderscheid: organisatie-innovatie (innovatie)
versus organisatievernieuwing (diffusie). Op grond van het onderzoek kan evenwel worden
geconstateerd dat het gangbare onderscheid, tussen innovatie en diffusie, moet worden
herzien. Er is een nieuwe ordening nodig, en wel: innovatie – translatie – emulatie (zie
nogmaals paragraaf 2.1.3):

Figuur 10.1: Begripsafbakening en classificatie

Toelichting op figuur 10.1:
De ondernemer / pionier-onderneming, die zijn inzichten onder woorden weet te brengen,
kan middels inversies180 (tegengestelde begrippenparen) een organisatorische innovatie
construeren. In het gangbare denken vindt diffusie van succesvolle organisatorische
innovaties plaats via op de inversie gebaseerde managementconcepten, die het mogelijk
maken nieuwe inzichten en aanpakken breder te verspreiden in de bedrijfskundige

                                                     
180 Van Someren (1991) heeft in mijn optiek een wezenlijke bijdrage geleverd aan nadere
begripsvorming, door onderscheid te maken naar inventie, inversie en innovatie (zie ook de figuur
hierboven). De ondernemer, die een nieuwe organisatiestructuur of managementmethode bedenkt
(inventie), moet deze onder woorden brengen. Hiervoor kiest hij één of meerdere begrippen uit. Op
grond van de uitkomsten van dit onderzoek sluit ik mij aan bij Van Someren, die beweert dat
managers hun ideeën onder woorden brengen door middel van inversie, of wel tegengestelde
begrippenparen. Deze vormen de basis, ofwel het uitgangspunt, voor de innovatie. In deze dissertatie
is deze gedachte verder uitgewerkt, waarbij een eigen definitie is ontwikkeld voor het van Von Krogh
et al (1994) overgenomen begrip, namelijk distinctie (zie paragraaf 3.3, conceptueel model voor de
definitie).
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kennisgemeenschap. Veelal impliciet wordt er vanuit gegaan dat diffusie eenvoudigweg
mogelijk is door imitatie. In dit onderzoek (paragraaf 2.1.3) is een nieuw begrippenkader
voorgesteld. Het vernieuwende managementconcept dat aan de innovatie ten grondslag
ligt, moet door managers van andere ondernemingen (navolgers) worden geïnterpreteerd
en naar de eigen bedrijfspraktijk worden vertaald (translatie). Tijdens deze vertaalslag
kunnen zich, ten opzichte van de oorspronkelijke innovatie , verbeteringen voordoen
(emulatie).

We komen nu toe aan de vraag hoe de binnen Akzo tot stand gebrachte
organisatiewijzigingen geclassificeerd kunnen worden.

Vorming van Business Units en de ontwikkeling van het organisatieconcept van Akzo:
translatie
In de Akzo casus kunnen, ten aanzien van de wijze waarop binnen Akzo vorm en inhoud
gegeven is aan het business-unit-concept, verschillende lijnen worden onderscheiden.
De vorming van Business Units binnen Enka zou in eerste instantie eenvoudigweg kunnen
worden beschouwd als diffusie en imitatie. Zoals aangegeven in hoofdstuk 6, kwam de
vice voorzitter van Enka begin jaren tachtig in aanraking met dit van oorsprong
Amerikaanse organisatieconcept, via zijn contacten met het topmanagement van DuPont,
in de zijlijn van de onderhandelingen over de aramide kwestie. Binnen DuPont was het
concept van Business Units destijds al gemeengoed181. De organisatie van dit concern
bestond uit Business Units, met daarboven als volgende managementlaag groepen
(groepsniveau), en daar weer boven de top (concernniveau). Zoals in de paragrafen 6.1 en
8.2 is aangegeven, heeft zich binnen Enka (later de Vezel & Polymerendivisie genaamd)
evenwel een intensief en langdurig proces afgespeeld, waarin een eigen invulling is
gegeven aan het BU-concept. Dat heeft zich zowel in de periode tussen oktober 1987
(aankondiging) en oktober 1988 (formele start), afgespeeld, als in de periode 1989-1990
(overheadbesparingen met ondersteuning van het adviesbureau Booz, Allen & Hamilton)
en de periode 1992 (verdere reorganisaties).
Paragraaf 8.2 bevat verder een korte uiteenzetting over de wijze waarop met name in de
Chemie- en de Coatingsdivisie naar een eigen invulling (translatie) werd gezocht.
In hoofdstuk 7 is diepgaand aandacht besteed aan de processen die in de periode 1990-
1991 geleid hebben tot de Akzo specifieke invulling (translatie), die in mei 1991 resulteerde
in het boekje “Business units – the basis of the Akzo organisation”.

Totstandkoming van Service Units: emulatie
In hoofdstuk 7 is ingegaan op de wijze waarop binnen Akzo een nieuw concept is
geïntroduceerd: de service unit. Dit service-unit-concept kan worden beschouwd als een
emulatie, omdat het destijds in de (management)literatuur niet werd aangetroffen (het is
bijvoorbeeld niet te vinden bij Wissema, 1987). Het service-unit-concept kan dan ook als
emulatie, dat wil zeggen als een verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke innovatie
worden beschouwd. De essentie van Service Units is dat een scherp onderscheid gemaakt
wordt tussen staf- en serviceactiviteiten, en dat de serviceactiviteiten worden
ondergebracht in een aparte en resultaatverantwoordelijke organisatie-eenheid (de service
unit), die vervolgens in een interne marktrelatie werden gebracht tot de overige
organisatie-eenheden182.  Binnen Akzo werd op basis van dit service-unit-concept besloten
grote stafafdelingen, zoals Akzo Engineering en Akzo Information Services, om te vormen
tot resultaatverantwoordelijke Service Units. Deze Service Units werden in een
                                                     
181 Zie Chandler (1991) voor een uitgebreide beschrijving van de organisatie van Du Pont (en General
Electric), die volgens Chandler model kunnen staan voor de Amerikaanse organisatie- en
managementpraktijk in de desbetreffende periode.
182 In termen van Williamson, 1975, verschoof het organisatieprincipe voor deze activiteiten van
“hiërarchie” naar “markt”.
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klantleverancier relatie tot de interne markt gebracht, die bestond uit de Business Units en
andere afnemers. De rol en invloed van de landenorganisatie, zoals Akzo Nederland en
Akzo America Inc., verschoof binnen het concern omdat deze voortaan ook als service unit
werden beschouwd en niet langer rechtstreeks invloed mochten uitoefenen op
lijnactiviteiten (lees: Business Units). Ook de staf- en serviceactiviteiten op locatieniveau
(de locatieorganisatie) werden omgevormd tot Service Units, die diensten moesten gaan
leveren aan de fabrieken van de Business Units op het bedrijfsterrein.

Reorganisatie van de topstructuur: emulatie
Ook de reorganisatie van de topstructuur (1992-1993), specifiek de twee-lagen-structuur,
kan worden aangemerkt als een binnen Akzo tot stand gebrachte emulatie. De essentie
van de reorganisatie van de topstructuur bestond uit het afschaffen van het divisieniveau,
of nauwkeuriger gezegd, de integratie van divisie- en holdingmanagement tot één
geïntegreerd managementniveau. In de terminologie van het topmanagement van Akzo
betekende dit de introductie van de corporate management holding. Met andere woorden,
bij Akzo is een twee-lagen-structuur ontstaan, daar waar bij andere ondernemingen (van
vergelijkbare omvang en gediversifieerd karakter) veelal sprake is van drie of meer
managementlagen (zie nogmaals Chandler’s opmerkingen over de topstructuren van
DuPont in paragraaf 2.2.1). Ook de door het topmanagement van Akzo bedachte
alternerende besturing door twee groepspresidenten (zie hoofdstuk 8) kan als een
wezenlijk element van de emulatie worden gezien.

10.2.2 Management van een proces van organisatievernieuwing

De tweede deelvraag heeft betrekking op de vraag welke constructieprocessen ten
grondslag gelegen hebben aan de totstandkoming van de organisatievernieuwing van
Akzo. Daarnaast is gekeken naar de vraag welke “inzichten” of proceskarakteristieken
hieruit afgeleid kunnen worden ten aanzien van het management van processen van
organisatievernieuwing.

Het eerste gedeelte van de vraagstelling, de constructieprocessen, is uitgebreid aan de
orde gekomen in de verschillende hoofdstukken (4 t/m 9). Met de analyse in deze
hoofdstukken is aan de hoofddoelstelling van deze studie voldaan.
Wanneer het empirische materiaal als geheel in ogenschouw wordt genomen, valt een
aantal patronen in de processen op. Deze staan hieronder beschreven en kunnen,
ondanks het unieke karakter van de Akzo casus, worden opgevat als een poging tot
analytische generalisatie (in de zin van Yin, 1989), teneinde meer algemene “inzichten” of
proceskarakteristieken te distilleren, waar het gaat om het management van processen
van organisatievernieuwing.

Het verbinden van verleden, heden (continuïteit) en toekomst (vernieuwing):
De wijze waarop de organisatievernieuwing van Akzo tot stand is gebracht kan niet los
gezien worden van de historie, de cultuur en de situatie waarin dit concern zich op enig
moment bevond (continuïteit), en de opvattingen van managers in de top over de te volgen
richting (vernieuwing). Indien we de Akzo casus van enige afstand op ons laten inwerken
wordt duidelijk hoezeer verleden, heden en toekomst, en daarmee continuïteit en
vernieuwing, in elkaar verweven zijn. De organisatievernieuwing kwam niet “uit de lucht
vallen”, maar is de uiteindelijke resultante van een reeks kleine en grote stappen in de loop
der tijd. Het hoofdstuk (4) over de historische context geeft duidelijk de historisch
gegroeide situatie aan die de voorzitter van de Raad van Bestuur aantrof bij zijn aantreden
in 1982. Door de gehele onderzochte periode (tot en met 1994) blijkt dat steeds is gezocht
naar een consistente lijn om verleden, heden en toekomst op zinvolle wijze aan elkaar te
verbinden en betekenis te geven. Hiertoe werden steeds bepaalde thema’s of
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managementconcepten benadrukt, die in een bepaalde tijdsperiode model stonden voor de
te volgen richting. In de periode 1982-1984 waren dat bijvoorbeeld “interdivisionele
samenwerking”, “synergiepotentieel tussen de divisies”, en “groepsdenken”. In de periode
1985-1986 waren dit de “één-onderneming gedachte”, “Akzo als groep” (en niet “federatie
van divisies”) en de “corporate identiteit”. In de periode 1988-1989 ging het om
“decentralisatie en synergie”, “doordecentralisatie” en “Business Units”. In de periode
1990-1991 ging het om “de norm-organisatie”, “het organisatieconcept”, en “de
management holding”. In de periode 1992-1993 om de “nieuwe topstructuur” en de
“groepen” (het woord “divisie” werd taboe verklaard).
Het concept van Business Units vormde een bruikbare brug om verleden, heden en
toekomst aan elkaar te verbinden, en heeft als zodanig in de hele ontwikkeling van Akzo,
tezamen met de service unit en management holding concepten, een sleutelrol gespeeld.
Ten aanzien van het gebruik en de betekenis van het business-unit-concept hebben we
geconstateerd dat de term als zodanig al expliciet gebruikt werd voor het ontstaan van
Akzo in 1968 (binnen de onderneming Noury & Van der Lande). Ook kwam het al
regelmatig aan de orde in de strategische planning (zie paragraaf 6.1). Het onderzoek
maakt duidelijk een ontwikkeling zichtbaar in de wijze waarop binnen Akzo vorm en inhoud
(betekenis) gegeven is aan dit concept.

Hete hangijzers (niet) rechtstreeks adresseren als de tijd (niet) rijp is:
Door de Akzo casus heen blijkt het belang van het op het juiste moment aan de orde
stellen van de juiste onderwerpen. Wanneer initiatieven te vroeg gelanceerd werden, zoals
de poging een dialoog over de “strategische taakstelling” van de holding te initiëren (1981),
ontbrak de voedingsbodem voor een succesvol gebruik. Pogingen om doorbraken te
forceren, zoals de missiediscussie (december 1985), bergen het risico in zich dat deze de
verhoudingen tussen topmanagers onder spanning kunnen zetten, omdat de dialoog
(gezamenlijk verkennen van denkbeelden) omslaat in een debat (doordrukken van
individuele meningen), met als gevaar dreigende impasses. Anderzijds blijkt er ook een
periode te zijn geweest waarin de geesten rijp gemaakt werden voor de verandering,
namelijk in de periode 1988 – eerste kwartaal 1989 waarin de Raad van Bestuur met hulp
van externe adviseurs (Horringa & de Koning) aandrong op een dialoog in de Groepsraad
over “decentralisatie & synergie”.
Ten aanzien van de rol van de topleider bij het benoemen van hete hangijzers kan het
volgende geconstateerd worden. In het begin (1982) kon de rol van de voorzitter van de
Raad van Bestuur getypeerd worden als die van primus inter pares, waardoor hete
hangijzers minder direct geadresseerd konden worden. In de periode 1992-1994 is
daarentegen veel meer sprake van een dominerende rol, waarbij spanningsvelden in de
organisatie openlijk geadresseerd en bespreekbaar gemaakt werden.

Personele veranderingen in de top benutten:
In het onderzoek is getracht de interactie en de gesprekken tussen managers op bepaalde
sleutelmomenten inzichtelijk te maken, de aard van de gesprekken te typeren als
discussie, debat of dialoog, en de invloed hiervan op de uitkomst vast te stellen (zie ook
paragraaf 10.2.3). De veronderstelling hierbij was dat de basis van de
organisatievernieuwing tot stand komt in de interactie en dialoog tussen managers, die een
gemeenschappelijke situatiedefinitie, managementterminologie en handelingscontext
willen ontwikkelen. Dit veronderstelt evenwel de bereidheid van de betrokken managers
om een dialoog te willen voeren. Uit de Akzo casus komt naar voren dat deze bereidheid
niet altijd aanwezig was. Het duidelijkste voorbeeld vormt de impasse die in 1985 in de
Enka top ontstaan was. De vice voorzitter van Enka ondernam in deze periode pogingen
een dialoog op gang te brengen met de voorzitter over de in zijn ogen noodzakelijke
organisatievernieuwing van Enka, op basis van het business-unit-concept. Deze voorzitter
was evenwel een overtuigd voorstander van de toenmalige matrix-organisatie en bleek niet
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bereid tot een dialoog. Pas nadat laatstgenoemde de dienst van Akzo had verlaten wegens
pensionering, ontstond er ruimte om nieuwe organisatie-ideeën te realiseren.
Een ander sprekend voorbeeld heeft betrekking op de Coatingsdivisie. In 1990 was de
introductie van Business Units binnen het concern aangekondigd. Elke divisie diende
plannen te ontwikkelen hoe dit concept vorm gegeven zou gaan worden. De Akzo-top had
voordien al enkele jaren tevergeefs aangedrongen op het versterken van de BU-
organisatie in de Coatingsdivisie, maar de toenmalige divisiepresident had een andere
betekenis en uitwerking van dit concept voor ogen. Onder druk van “Arnhem” besloot de
Coatingsdivisie medio 1990 toch tot een invulling of organisatievorm met Business Units.
Desondanks bleef de landenorganisatie een belangrijke rol spelen in het
organisatieconcept van deze divisie. Volgens de Raad van Bestuur van Akzo ging deze
opzet echter niet ver genoeg. Er ontstonden pas nieuwe openingen nadat de
divisiepresident, wegens ziekte, onverwacht uitviel en vervangen werd door een opvolger.
Deze gaf  nieuwe impulsen aan de vorming van Business Units binnen de Coatingsdivisie,
door medio 1991 een nieuwe reorganisatie in gang te zetten.
Beide voorbeelden illustreren dat er geen dialoog mogelijk is indien de betrokken
topmanagers hiertoe niet bereid zijn, omdat zij andere ideeën of opvattingen hebben over
de te volgen organisatorische richting, of een andersoortige interpretatie geven aan de
vernieuwende managementconcepten die centraal staan.
De samenstelling van de dominante coalitie is duidelijk van invloed op de uitkomsten van
de dialoog. Managementwisselingen kunnen dan ook benut worden om de dialoog in de
gewenste richting te stuwen. In dit licht kan ook de uitbreiding van de Groepsraad (in
1990), en het toekennen van even zware verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan de
functionele leden, gezien worden, die leidde tot een verschuiving in de balans tussen voor-
en tegenstanders van de organisatievernieuwing in de Groepsraad.

Gedurfde besluiten (durven) nemen op sleutelmomenten:
Uit de Akzo casus komt een aantal sleutelmomenten naar voren waarin de top, ondanks
nog resterende twijfels en tegengestelde visies bij andere topmanagers, gedurfde besluiten
heeft genomen. Kenmerkend aan deze momenten is dat aan dergelijk ingrijpende
besluiten weliswaar uitvoerige gesprekken vooraf gegaan zijn, maar dat de top op enig
moment stelling neemt en een ingrijpend besluit aankondigt. Een eerste sleutelmoment
deed zich voor in 1986, toen het debat over de naamgeving van de divisies, en de vraag
“zien wij Akzo als één onderneming of als een groep van ondernemingen”, werd
doorbroken door te besluiten voortaan uit te gaan van de één-ondernemingsgedachte. Dit
besluit had ingrijpende gevolgen. Met name voor Enka, omdat zij haar eigen identiteit
moest loslaten en als divisienaam voortaan “Akzo Vezels” diende te hanteren. Dit besluit
vormde de opmaat tot een tweede sleutelmoment, namelijk de invoering van de nieuwe
corporate identiteit (1987). Een derde sleutelmoment deed zich voor in het laatste kwartaal
van 1989, toen de top na een periode van bijna twee jaar van gesprekken over
“decentralisatie & synergie”, “doordecentralisatie” en “Business Units”, en ondanks forse
weerstand van enkele divisiepresidenten, besloot tot de introductie van Business Units en
uitbreiding van de Groepsraad. Het vierde moment deed zich in de tweede helft 1991 voor,
toen besloten werd tot de reorganisatie van de topstructuur.

Organisatorische vernieuwing ondersteunen en versterken door flankerend beleid:
In de Akzo casus is de aandacht primair gericht op de processen die ten grondslag
gelegen hebben aan de organisatorische vernieuwing. Het is evenwel duidelijk dat aan
deze organisatorische vernieuwing ingrijpende maatregelen ten aanzien van de strategie
en de inrichting en werking van enkele managementmethoden vooraf zijn gegaan. De
portfolio analyse van 1982 resulteerde in een nieuwe strategische portfolio ordening van
de verschillende business-activiteiten. Binnen Akzo duidde men deze eenheden aan als
“group planning units” (GPU’s); deze kunnen worden beschouwd als het Akzo equivalent
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van het in de strategische management literatuur gebruikelijke “strategic Business Units”
(SBU’s). In de periode 1982-1994 heeft de Akzo-top met vele acquisities en
desinvesteringen het portfolio in lijn weten te brengen met de strategische keuzen.
Ook in de inrichting en werking van enkele essentiële managementmethoden zijn
ingrijpende wijzigingen doorgevoerd, die consistent waren met het streven meer eenheid in
het concern te brengen en de invloed van de top te verstevigen. Allereerst werd vanaf
1983 de strategische planningsmethodiek aangepast en gebaseerd op GPU’s. Hierbij moet
worden aangetekend dat deze strategische planningseenheden al een sterke
verwantschap vertoonden met de organisatorische eenheden (de Business Units), die
tussen 1987-1991 uitkristalliseerden. Door de GPU’s verbeterde de transparantie en de
bestuurbaarheid van het portfolio. Vanaf 1983 ging men, als eerste aanzet tot een
corporate MD beleid,  zogenaamde interdivisionele overplaatsingen, actief stimuleren. In
1984 werd een nieuwe methodiek voor financiële rapportage ingevoerd (de zogenaamde
Rolling Forecast). Deze maakte het de top mogelijk afwijkingen van het geprognosticeerde
resultaat in de divisies voortijdig te signaleren en waar nodig bij te sturen. In 1987 werd
besloten tot het verder versterken van het corporate MD beleid, onder de noemer HRM
divisieplus concept. Dat resulteerde in 1989 in de oprichting van een corporate HRM
afdeling met grotere bevoegdheden en de introductie van nieuwe MD- en HRM-systemen.
In januari 1988 volgde de aankondiging dat de rol van de strategische planningsafdeling bij
de beoordeling van investeringsaanvragen van de divisies, aanzienlijk verzwaard ging
worden. Gesteld kan worden dat, in termen van Chandler (1962) en Williamson (1985), het
Akzo concern pas vanaf dat moment getypeerd kan worden als een multidivisionele
organisatie waarin de top op basis van de divisieplannen de schaarse financiële middelen
alloceert. De rol van de Akzo-top was midden jaren tachtig steeds krachtiger geworden,
waarbij haar rol meer en meer verschoof van een financiële holding, die  enkel de door de
divisies ingediende plannen accordeert, naar een strategische holding (in de zin van Goold
& Campbell, 1987; Goold et al., 1994).  Ook de nieuwe planningstechniek, op basis van de
cashflow balance die medio 1990 geïntroduceerd werd, leidde tot een verdere, krachtige
versterking van de rol van de holding in relatie tot de divisies bij de goedkeuring van
strategische en investeringsplannen.

Gedoseerd gebruik maken van externe adviseurs:
Bij de totstandkoming van de organisatievernieuwing van Akzo hebben externe adviseurs
wezenlijke bijdragen geleverd. In de periode 1988-1989 ondersteunde Horringa & De
Koning de pogingen van de Raad van Bestuur een dialoog op gang te brengen met de
Groepsraad over “decentralisatie & synergie”. De advisers droegen bij aan het
totstandkomen van een doorbraak door de te benadrukken dat de sleutelvraag voor Akzo
niet zozeer betrekking had op de (mate) van decentralisatie van het hoofdkantoor naar de
divisies, als wel de mate van decentralisatie van de divisies naar de “Business Units”. In
dezelfde fase is McKinsey ingehuurd om een onderzoek te doen naar Europa 1992, dat
onder meer resulteerde in de conclusie dat deze ontwikkeling een grotere flexibiliteit van
organisaties ging vragen. Ook dit onderzoek werd gebruikt om de gesprekken in de
Groepsraad te sturen in de richting van Business Units, het ter discussie stellen van de
drie-lagen-structuur en het benadrukken van de noodzaak tot reductie van
overheadkosten. In de periode 1990-1991 speelde Rijnconsult een wezenlijke rol bij het
totstandkomen van “het organisatieconcept”. Hetzelfde gold voor McKinsey, in de periode
1991-1993 en Booz, Allen & Hamilton (1993).

Consistent vasthouden aan een helder en eenduidig begrippenkader is nodig om de
ambigue fase van de vertaalslag succesvol te kunnen doorlopen:
Bij de vertaalslag van een vernieuwend managementconcept naar de eigen organisatie, is
een ambigue fase onontkoombaar. In deze fase zijn managers gedwongen te zoeken naar
een eigen interpretatie en toepassing. Het vernieuwende managementconcept moet zich
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een plaats verwerven binnen de bestaande managementterminologie, die structuur en
stabiliteit biedt. Met behulp van metaforen, analogieën, concepten, proberen managers via
taal hun persoonsgebonden inzichten en ervaringen te verwoorden. Het gaat in dit
onderzoek om het gebruik van distincties. Taaluitdrukkingen zijn evenwel vaak inadequaat,
inconsistent en onduidelijk, en roepen veelal nieuwe vragen op. Derhalve is er zeker in een
fase, waarin een organisatie zoekt naar een eigen interpretatie van een vernieuwend
managementconcept, sprake van ambiguïteit.
In de Akzo casus is een aantal ambigue fasen te onderkennen, waarin de Akzo-top door
middel van  interactie en dialoog met andere managers en externe adviseurs, bepaalde
managementconcepten naar de eigen bedrijfspraktijk trachtte te vertalen. Met name de
periode 1990-1991, de fase van het Onderzoek Inrichting Stafstructuur (zie hoofdstuk 7),
kan hiervoor model staan. Het valt op dat in deze fase veel nieuwe begrippen opkomen,
die nieuwe elementen vormen in de tot dan toe bestaande managementterminologie (zie
ook de uiteenzetting over distincties in paragraaf 10.2.4). Ook valt op dat de Akzo-top,
daarbij ondersteund door de externe adviseurs (Rijnconsult), in deze fase zeer zorgvuldig
omging met het gehanteerde begrippenkader en terminologie. Vanaf de start van het
Onderzoek Inrichting Stafstructuur stond één uitgangspunt centraal in de aanpak, namelijk
de aandacht voor het gehanteerde begrippen- en denkkader om een gemeenschappelijk
vertrekpunt voor het onderzoek en een gemeenschappelijk beeld over de toekomstige
organisatie van Akzo te bevorderen. Er was sprake van een grote mate van zorgvuldigheid
waar het gaat om begripsafbakening en -vorming. Elke presentatie en elk gesprek startte
met het benoemen van uitgangspunten en het uitgebreid ingaan op begrippen en
definities, om een gemeenschappelijke interpretatie te bevorderen. Ook zien we dat
managers en externe adviseurs in deze fase expliciet zochten naar nieuwe termen,
waarmee zij bepaalde aspecten konden belichten of nieuwe openingen konden creëren. In
de gesprekken in de Akzo-top, die plaatsvonden in het kader van het Onderzoek Inrichting
Stafstructuur, kristalliseerden door deze werkwijze steeds duidelijker een Akzo specifieke
interpretatie en uitwerking uit, die uiteindelijk resulteerde in het gemeenschappelijke beeld
over de toekomstige organisatie van Akzo (onder de noemers: “de norm-organisatie” en
“het organisatieconcept”).

10.2.3 Discussie, debat en dialoog

De derde deelvraag had tot doel vast te stellen welke rol de dialoog binnen Akzo speelde
bij de totstandkoming van organisatorische vernieuwingen.

De dialoog wordt in de corporate epistemologische benadering (die de grondslag van dit
onderzoek vormde) beschouwd als de spil waar het gaat om ‘languaging’. Managers
ontmoeten elkaar en zij wisselen daarbij gezamenlijk van gedachten over belangrijke
managementthema’s. De ontwikkeling van een gemeenschappelijke
managementterminologie, en de instandhouding daarvan, vormen een belangrijk aspect
van deze ontmoetingen.
Om bovenstaande deelvraag te kunnen beantwoorden is, in hoofdstuk drie (conceptueel
model), een onderscheid gemaakt tussen discussie, debat en dialoog. Dialoog kenmerkt
zich door de bereidheid van de deelnemers gezamenlijk één of meerdere kwesties vanuit
verschillende invalshoeken te onderzoeken, zonder de individuele mening centraal te
stellen. Het doel van een dialoog is het expliciteren van denkbeelden in een groep en het
bewerkstelligen van een gemeenschappelijke werkelijkheidsbeleving. Veelal onder leiding
van een facilitator wordt in een groep een vraag centraal gesteld en op basis van deze
vraag worden de veronderstellingen, intenties, gevoelens en ideeën van deelnemers
geïnventariseerd (communicatief handelen).  Een debat daartegenover heeft het karakter
van pleiten, waarbij de deelnemers trachten hun eigen standpunt aan de groep op te
dringen. Er ontstaan confrontaties tussen standpunten en de personen die deze
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verkondigen (strategisch handelen). Bij discussie is sprake van de functionele ontmoeting
tussen twee of meer managers (en of adviseurs), die bestaat uit analytisch redeneren
gericht op besluitvorming en resulterend in afspraken maken of opdrachtverstrekking
(instrumenteel handelen).

In de Akzo casus is nagegaan welke rol de dialoog speelde bij de totstandkoming van de
organisatorische vernieuwingen binnen deze onderneming. Op basis van het empirische
materiaal kan een aantal constateringen worden gedaan.

Essentiële momenten met dialoog:
Op een aantal momenten heeft de dialoog een essentiële rol gespeeld (specifiek de
bijeenkomsten van de Groepsraad van april 1989, juni 1989 en maart 1991). In deze
bijeenkomsten zijn geen concrete besluiten genomen (front-end), maar is een open
gedachtenwisseling gevoerd (back-end), waarin reeds de contouren zichtbaar werden van
de vernieuwing die pas later gerealiseerd zouden worden. Ook de gesprekken in de
periode april – juni 1990, in het kader van het Onderzoek Inrichting  Stafstructuur, tussen
de onderzoekers en de Akzo-top, kunnen als dialoog worden aangemerkt. Ook deze
gesprekken bestonden uit open gedachtewisselingen en hadden een sterk “languaging”
karakter, omdat in deze bijeenkomsten een nieuwe managementterminologie werd
ontwikkeld, die het handelingskader ging vormen voor de verdere stappen die later gezet
werden in de vernieuwing van de concernorganisatie. In de terminologie van Petttigrew
(1985) ontwikkelden de betrokkenen, middels dialoog, een ‘unifying philosophy’; in termen
van Von Krogh et al. (1994)  engageerden zij zich in een ‘selfdescription of the
organization’; in termen van Habermas (1981) kwam het tot een Verständigung door een
gemeenschappelijke situatiedefinitie en bepaling van de handelingscontext.

Dialoog kwam niet op gang:
Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat verschillende pogingen om een dialoog op
gang te brengen zonder succes bleven. De gesprekspartners bleken of niet bereid tot een
dialoog, of de bijeenkomst kreeg meer het karakter van een debat, of de ingebrachte
onderwerpen en voorstellen bleken onbespreekbaar. Niet zelden resulteerden pogingen
om een dialoog uit te lokken niet in de vooraf gehoopte of gewenste uitkomst (de
missiediscussie van december 1985 is hiervan het sterkste voorbeeld). Ook de Raad van
Bestuur ondervond, in haar pogingen vanaf begin 1988 in de Groepsraad een dialoog op
gang te brengen over de betekenis van “decentralisatie & synergie” voor Akzo,
aanvankelijk nauwelijks weerklank.

De rol van monoloog:
Naast de dialoog heeft ook de monoloog een rol gespeeld. Met name de
nieuwjaarstoespraken van de voorzitter van de Raad van Bestuur springen hierbij in het
oog. Uit het empirische materiaal blijkt dat de voorzitter van de Raad van Bestuur, vanaf
januari 1985, zijn nieuwjaarstoespraken gebruikte om de aanwezige Akzo-top zijn visie te
geven over de vraag welke managementthema’s prioriteit hadden. In de
nieuwjaarstoespraken valt een patroon te herkennen waarin bepaalde (vaak gevoelige)
onderwerpen bespreekbaar gemaakt werden, prioriteiten werden aangegeven door op
retorische wijze vragen te poneren, en waarin vervolgens de eigen visie onder woorden
werd gebracht. Ook is duidelijk herkenbaar, dat gepoogd is de ontwikkeling van Akzo
betekenis te geven door de historische ontwikkelingslijn van Akzo te verbinden aan
stappen, die in de visie van de Raad van Bestuur noodzakelijk waren voor de toekomst.
Kennelijk kunnen managers door een monoloog de bakens voor de dialoog zetten.
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10.2.4 De distincties die centraal stonden

De vierde deelvraag heeft betrekking op de vraag welke termen, begrippen of concepten
(oftewel distincties in mijn terminologie) ten grondslag gelegen hebben aan de
organisatievernieuwing van Akzo.

Managers zijn doelgerichte en handelende personen. Zij proberen bepaalde doelstellingen
te realiseren en gebruiken daarbij bepaalde termen om die aspecten te benadrukken die zij
belangrijk vinden. Bepaalde termen heb ik in dit onderzoek “distincties” genoemd (zie de
definitie hierboven in de inleiding; oftewel “inversies” in Van Someren’s terminologie).
Volgens Von Krogh et al. (1994) is de sleutelvraag hoe en waarom nieuwe distincties
geïntroduceerd worden en in welke mate deze beklijven en betekenissen toegekend
krijgen. Ik veronderstel, in navolging van auteurs als Nohria & Eccles (1992) en Karsten &
Van Veen (1998)183, dat de gemeenschappelijk ontwikkelde managementterminologie de
handelingscontext vormt voor besluitvorming en actie. Op basis van Chandler (1962), Van
Someren (1991) en Von Krogh et al. (1994), en mijn eigen definitie van het distinctie
begrip, veronderstel ik verder dat vernieuwing van de managementterminologie
noodzakelijk is om te kunnen komen tot organisatievernieuwing. Von Krogh et al. (1994)
spreken over een dusdanig forse breuklijn met het verleden dat sprake is van ’rescaling of
the knowledge tree of the organisation’. Deze ingrijpende vernieuwing komt tot uiting in
enkele sleutelbegrippen, die distincties aanbrengen. Deze distincties verwerven zich een
centrale plaats in de managementterminologie en vormen de basis voor besluitvorming en
concrete acties (de handelingscontext)184.

In de Akzo casus is gedetailleerd nagegaan welke distincties ten grondslag hebben
gelegen aan de organisatievernieuwing. Ook is een “distinctieplattegrond” gemaakt (zie
figuur 10.2) met de belangrijkste distincties die in de loop der tijd centraal gestaan hebben
in de dialoog.

De distincties die ten grondslag gelegen hebben aan de organisatievernieuwing:
Voordat ik nog even voortborduur op de distincties, keer ik voor een moment terug naar de
basisgedachte die ten grondslag heeft gelegen aan dit onderzoek om een verbinding te
leggen tussen Chandler (1962) en mijn veronderstelling dat organisatorische innovaties en
vernieuwing in taal geconstrueerd worden. Volgens Chandler (1962) is de organisatorische
innovatie van de multidivisionele organisatie in essentie terug te voeren op het
onderscheid, oftewel de distinctie, dat topmanagers van DuPont begin jaren twintig in taal
tot stand brachten tussen “strategische -” en “operationele verantwoordelijkheid”. Op basis
van deze distinctie creëerden zij een organisatievorm (structuur), waarin de top zich richtte
op de strategie (daarbij ondersteund door nieuwe managementmethoden, zoals de
strategische planning op basis van het ROI principe), en het divisiemanagement zich
concentreerde op de operationele aangelegenheden van de desbetreffende divisie. Bij Van
Someren (1991) trof ik het theoretische gereedschap aan waarmee ik deze gedachte
verder kon uitwerken en onder woorden kon brengen. Volgens Van Someren komen
organisatorische innovaties voort uit inzichten van de ondernemer over nieuwe
mogelijkheden tot groepering van de ondernemingsactiviteiten. De ondernemer brengt

                                                     
183 In termen van Nohria & Eccles (1992) is het de vraag in hoeverre de retorica, waarvan managers
zich bedienen om anderen te overtuigen, gevolgd wordt door actie. In termen van Karsten & Van Veen
(1998) is het vraag in hoeverre nieuwe managementconcepten een dynamisch element vormen in de
bestaande managementterminologie, die structuur en stabiliteit biedt.
184 In deze studie is het begrip inversies ook wel aangeduid met het begrip organisatieprincipes (of de
“officiële doctrine” in de terminologie van Bartlett & Ghoshal, 1993). De organisatieprincipes liggen,
zoals aangegeven in de begripsafbakening (zie hoofdstuk 2), ten grondslag aan vernieuwingen van de
organisatievorm (structuur) en de managementmethoden (werking).
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deze inzichten onder woorden door ze uit te drukken middels tegengestelde
begrippenparen of inversies. Ik veronderstel dat managers door middel van inversies, dus
tegengestelde begrippenparen, doelbewust trachten een contrast te creëren om
duidelijkheid en eenduidige interpretatie en betekenisgeving te bevorderen. In de Akzo
casus blijkt het om de volgende inversies te zijn gegaan:

1. Autonomie < -– > synergie
OUD

2. Federatie van divisies < -–  >Akzo als één onderneming
(1982 – 1987)

3. Divisie identiteit < -– > corporate identiteit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Centralisatie < -– > (door)decentralisatie
OVERGANG

5. Drie-lagen structuur  < -–  >twee-lagen-structuur
(1988 – 1989)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Business unit  < -- > Service unit

NIEUW
7. Management holding  < -- > financial holding

(1990 – 1993)
8. Staf < -–  >service
9. Uitbesteden, tenzij ….. < -–  >alles in de Business Unit, tenzij ….

De eerste drie inversies stonden centraal in de periode 1982 – 1987. Het thema van de
gebrekkige synergie kwam voor het eerst voorzichtig op in de periode 1978 – 1981. De
Raad van Bestuur begon in de periode 1982-1985 te zinspelen op de noodzaak dat de
synergie binnen het concern versterkt diende te worden (o.m. via de Nieuwe Materialen).
Vanaf januari 1985 werd het belang van groepsdenken meer en meer benadrukt. De
kwestie van de naamgeving van de divisies, die in de eerste helft van 1986 speelde, leidde
zelfs expliciet tot het stellen van de sleutelvraag: zien wij Akzo als één onderneming of als
een groep van ondernemingen? In de beantwoording van deze vraag lag tevens het
antwoord op de identiteitskwestie besloten.
De dialoog die de Raad van Bestuur april 1988, door middel van de notitie Decentralisatie
& Synergie, wilde aangaan en de overeenstemming die de raad wilde bereiken over de
mate van centralisatie – decentralisatie, vormde het begin van een overgangsfase. Deze
eindigde eind 1989, nadat in de dialoog over decentralisatie binnen de divisies en
doordecentralisatie, ruimte was gecreëerd om op basis van nieuwe terminologie van
gedachten te wisselen over de verdere organisatorische vormgeving van Akzo. Het
concept van Business Units stond hierbij centraal. Zoals aangegeven in de conclusie van
hoofdstuk 6 ontstond door de herdefinitie van het begrip “decentralisatie” een nieuwe
situatiedefinitie. Het debat dat tot dan toe gevoerd is, en de impasse die als gevolg
daarvan dreigde te ontstaan, konden worden doorbroken door een nieuwe definitie van het
begrip dat al sinds het ontstaat van Akzo het dominante organisatieprincipe vormde
waarop de concernorganisatie gestoeld was: “decentralisatie” (in de betekenis van
winstverantwoordelijkheid van de divisieleiding). Mijn interpretatie is dat door de nieuwe
betekenis (decentralisatie binnen de divisies) het onderwerp van de geaccumuleerde
overhead, de duplicering van functies en taken (tussen divisie, corporate en
landenorganisatie), met andere woorden de situatie die men onder woorden bracht met het
negatief geladen begrip “de toetsfabriek”,  bespreekbaar werd gemaakt. Indien men
accepteerde, of accepteren moest door de nieuwe definitie, dat decentralisatie binnen de
divisie het thema was waarover gesproken ging worden, lag het voor de hand te spreken
over Business Units binnen de divisies. Het logische gevolg hiervan was dat in een situatie
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met Business Units sprake was van een drie-lagen-structuur. Deze situatie was
onwenselijk.
In hoofdstuk 7 is beschreven hoe het concept Business Units gaandeweg gestalte kreeg
en hoe als tegenhanger van de Business Unit, het concept “Service Units” is bedacht.
Dialoog in de top, met hulp van externe adviseurs, leidde tot de normorganisatie (augustus
1990) en enkele maanden later tot het organisatieconcept (januari – februari 1991) en het
boekje Business units – the basis of the Akzo organisation (mei 1991). De dialoog die over
de management holding gevoerd is (ook een nieuw concept dat is bedacht en ingebracht
in de dialoog), en die duidelijk moest maken dat de rol van de top verder diende te gaan
dan die van financiële holding, droeg bij tot de totstandkoming van de reorganisatie van de
topstructuur.
In hoofdstuk 8 is aangegeven dat de essentie van deze reorganisatie van de topstructuur,
die tot uiting kwam in de “boekhouding topstructuur”, gebaseerd is geweest op de distinctie
tussen staf – service. Door dit onderscheid consequent te hanteren leidde de inventarisatie
van alle (800) functies op corporate en divisieniveau tot forse besparingen (25%), en tot
versterking van het inzicht dat binnen de verschillende divisies een verdere verschuiving
van staftaken naar de Business Units noodzakelijk was. In hoofdstuk 9 staat kort
aangegeven dat het voortschrijdend inzicht, met andere woorden het verfijnen van
distincties, leidde tot nieuwe keuzes waar het ging om de omvang en aansturing van
Service Units. In de periode 1990 – 1991 stond het uitgangspunt centraal, dat de Business
Units geen zeggenschap dienden te hebben over serviceactiviteiten en dat deze intern
uitbesteed dienden te worden aan Service Units (uitbesteden, tenzij …). In 1993 was het
uitgangspunt verschoven (alles in de Business Unit, tenzij …).

“Distinctieplattegrond”:
In de figuur 10.2 is een overzicht gepresenteerd van de distincties die in de loop der tijd
centraal gestaan hebben, waarbij is getracht een clustering aan te brengen.

Figuur
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strategische planning, op basis van het onderzoek Productmix (1972), het concept van
PPU (Portfolio Planning Unit).  Midden jaren zeventig sprak men, waarschijnlijk
geïnspireerd door de Angelsaksische managementliteratuur, over het concept van SBU
(Strategic Business Unit). In 1982 koos Akzo, op basis van een evaluatie van het portfolio,
voor een eigen variant op dit concept: de GPU (Group Planning Unit). Dit concept hield in
dat de ruim 100 PPU’s door clustering werden teruggebracht tot een 40-tal GPU’s. Zoals is
aangegeven in het desbetreffende hoofdstuk (5) bestonden er veel overeenkomsten
tussen de gedefinieerde GPUs in 1982 en de feitelijke organisatorische situatie zoals deze
vanaf 1990 is ontstaan. Met andere woorden, in de strategische planning werd ten
behoeve van het portfoliomanagement al vanaf het begin van de jaren tachtig een vorm
van Business Units onderkend, die echter nog geen organisatorische vorm kende. De
missiediscussie (december 1985) resulteerde nog eens in een bevestiging van het
decentralisatie principe. Decentralisatie, waarmee men expliciet de divisiestructuur en de
winstverantwoordelijkheid van de divisieleiding bedoelde, vormde Akzo’s sterkste punt.
Een andere “route” is die van de synergie, die gebrekkig was (1977), veel potentieel kende
(1984) en vervolgens verbonden werd aan de “decentralisatie route”. Zoals beschreven
vormde de dialoog over de decentralisatie & synergie binnen de divisies (april 1989), via
een tweetal volgende bijeenkomsten van de Groepsraad (Anholt, juni; oktober), de directe
aanleiding om het concept van Business Units (maar dan in organisatorische zin) te
introduceren. Dit concept was binnen Akzo niet onbekend. De onderneming Noury & van
der Lande hanteerde dit begrip al voor de totstandkoming van Akzo in de betekenis van
“marktgebieden”. Ook in de strategische planning is deze term in de periode 1972 – 1989
op verschillende momenten aanwijsbaar toegepast (zie bijlage 6.1 bij hoofdstuk 6), zonder
dat sprake lijkt te zijn geweest van een eenduidige definitie. Het inzicht dat in een situatie
met Business Units sprake was van een drie-lagen-structuur (corporate – divisie –
Business Units), riep de vraag op naar de toegevoegde waarde van de holding en de
winstverantwoordelijkheid van de divisiepresident. Jaren daarvoor was hierover gesproken
in termen van het ‘middle box’ concept (1976) en (tevergeefs) in termen van de
strategische taakstelling van de holding (1981).
Uit het Onderzoek Inrichting Stafstructuur (eerste helft 1990) bleek dat er sprake was van
dubbele toetsingen in de ondersteunende activiteiten. Deze problematiek (teveel overhead,
doublures/overlap, inefficiency) ging men aanduiden en bespreekbaar maken met de term
toetsfabriek. Door een distinctie aan te brengen tussen staf en service, kon de rol van
omvangrijke stafafdelingen met een dienstverlenend karakter (zoals Akzo Engineering en
Akzo Information Services), de rol van landenorganisaties en de rol van de
locatieorganisatie, nauwkeuriger en op andere wijze worden gedefinieerd. Om dit
onderscheid helder naar voren te brengen werd het concept van Service Units bedacht. De
dialoog die gevoerd werd over de vraag hoe de problematiek van de toetsfabriek kon
worden voorkomen, alsmede over de rol van de tussenlaag (de divisieleiding), resulteerde
in een ander nieuw concept dat werd bedacht: de management holding. De volgende
concepten vormden vervolgens de basis voor een beschrijving van de wenselijk geachte
organisatorische situatie, die in een notitie met de titel normorganisatie was vastgelegd:
Business Unit, staf, services en Service Units, management holding. Enkele maanden later
werd deze normatieve beschrijving van de wenselijk geachte organisatorische situatie
verder uitgewerkt en aangeduid met het organisatieconcept. Dit gedachtegoed werd mei
1991 door middel van het boekje Business units – the basis of the Akzo organisation op
grote schaal binnen het concern verspreid.
In de Groepsraadsvergadering van 28 februari - 1 maart 1991 resulteerde de aldaar
gevoerde dialoog, die plaatsvond tegen de achtergrond van de Golfoorlog die zijn
ontknoping naderde, in de greenbox structure. Deze hield in dat er één centraal
hoofdkantoor gevormd kon worden, door corporate en divisieniveau te integreren. In deze
bijeenkomst is de basis gelegd voor de reorganisatie van de topstructuur die in 1992 zijn
beslag kreeg.
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De nieuwe missiediscussie (die najaar 1993 gevoerd is en die onderbroken moest worden
door de aankondiging van de fusie met Nobel) en de onduidelijkheid die in de organisatie
bleek te bestaan over de betekenis van het concept management holding enerzijds, en het
verbod dat werd uitgevaardigd op het gebruik van het begrip divisie anderzijds (men moest
over groepen spreken), maken duidelijk dat de sleutelbegrippen die ten grondslag lagen
aan de organisatievernieuwing nog niet bij elke Akzo manager de beoogde betekenis
hadden gekregen.

Distincties die niet in stand gehouden werden:
In de Akzo casus is ook een aantal voorbeelden aangetroffen van distincties die in de
dialoog werden ingebracht, maar die kennelijk onvoldoende draagvlak en herkenning
kregen en derhalve niet in stand gehouden zijn. Tijdens de hoogtijdagen van de vezelcrisis
sprak (blijkens de notulen) een van de leden van het AZ- comité (de voorloper van het
presidium) over Akzo Fibers, kennelijk in een poging de positie van Enka als “concern
binnen een concern” ter discussie te stellen. Een poging in september 1981 om een
dialoog uit te lokken over de strategische taakstelling van de holding, bleek niet succesvol.
Ook deze distinctie beklijfde niet. Pogingen van de Enka top, in 1986 – januari 1987, om
voor Enka aanvaardbare oplossingen voor de naamskwestie te vinden in compromissen,
zoals Akzo Enka of Deutsche Akzo AG, werden door de Raad van Bestuur van Akzo niet
geaccepteerd. De door adviseurs van Horringa & de Koning aangereikte classificatie van
de divisies, mono-divisie, multidivisie, mixdivisie etc., is in de periode tweede helft 1988 –
eerste helft 1989 weliswaar vaker aan de orde gekomen, maar werd later niet in stand
gehouden. De idee van een dominion status voor de Pharma divisie (april 1989) was
slechts een heel kort leven beschoren. In een van de gesprekken (april 1990) tussen de
onderzoekers van het Onderzoek Inrichting Stafstructuur en de Akzo-top is expliciet de
mogelijkheid van divisie services uitgesloten, kennelijk omdat deze optie onvoldoende
aansloot bij de wens services zoveel mogelijk over de divisies heen te clusteren. Het door
Rijnconsult geïntroduceerde onderscheid tussen inhoudelijke en procesmatige toetsing
(juni 1990) werd weliswaar gedurende korte tijd intensief besproken maar zou evenmin
beklijven. In de Groepsraadsvergadering van september 1991 (een half jaar nadat de
doorbraak gedachte van de greenbox structure geopperd was) werd nog geopperd om de
holding voor enkele divisies de rol van hybride holding te laten spelen. Deze poging was
niet succesvol omdat zij niet aansloot bij het gekozen concept: managementholding. Ook
de poging van adviseurs van Rijnconsult in juni 1991, die een dialoog op gang wilden
brengen over de kerncompetenties en kritische succesfactoren per sector en de rol van de
tussenlaag, vond onvoldoende weerklank. De Raad van Bestuur stuurde immers aan op
integratie van corporate en divisieniveau en in dit denken paste geen tussenlaag. Het
onderscheid tussen het controlling en het technologiemodel, ingebracht in januari 1992,
om enkele inconsistenties in de nieuwe topstructuur aan de orde te stellen, werd weliswaar
toegepast om enkele zaken te verbeteren maar daarna verloor dit onderscheid zijn
betekenis. Last but not least zien we aan de uitkomsten van de nieuwe missiediscussie
(najaar 1993) dat het concept management holding weliswaar door het topmanagement in
stand werd gehouden, maar dat de betekenis van dit concept voor veel Akzo managers
nog steeds onvoldoende duidelijk was (“de gesprekken hierover hadden eindeloos door
kunnen gaan”).

10.3 Afrondende conclusie

Deze studie was gericht op het zichtbaar maken van de constructieprocessen die ten
grondslag gelegen hebben aan de organisatievernieuwing van Akzo, en de wijze waarop
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het topmanagement het concept van Business Units naar de eigen bedrijfspraktijk
vertaalde.
Mijn ambitie bij dit onderzoek was erop gericht, aan de hand van de Akzo casus, en met
behulp van een eigen theoretische uitwerking (het conceptuele model) een verbinding te
leggen tussen de concepten “back-end-of-decisionmaking” (processuele benadering) en
“languaging” (de corporate epistemologische benadering).

Het empirische materiaal onderstreept nog eens Pettigrew’s stelling dat het van essentieel
belang is meer inzicht te krijgen in de “back-end-of-decisionmaking”. Met andere woorden,
het proces waarin ideeën over wenselijk geachte organisatiewijzigingen ingang vinden en
legitimiteit verkrijgen, of worden onderdrukt en nimmer een vorm krijgen waarin deze
ideeën openlijk kunnen worden besproken en in actie omgezet. Op basis van de Akzo
casus kunnen uiteraard geen (statistisch) generaliseerbare conclusies (in de zin van Yin,
1989) getrokken worden. Toch is het frappant om te zien hoeveel tijd en energie de
topmanagers van Akzo nodig hadden om hun collega’s in de top en andere
managementlagen te overtuigen en gezamenlijk de uitwerking ter hand te nemen. Op
grond van het exposé in dit onderzoek is de verwachting gerechtvaardigd dat soortgelijke
processen in andere concerns gelijksoortige kenmerken zullen vertonen.
Het empirische materiaal leverde een bevestiging op van de veronderstelling dat
organisatorische vernieuwingen in taal geconstrueerd worden. In de Akzo casus is getracht
dit element zichtbaar te maken. De conclusie is dat vernieuwing van de
managementterminologie een noodzakelijke (doch niet voldoende) voorwaarde is voor de
realisatie van organisatorische vernieuwingen. Er is niet zozeer sprake van retoriek die
door actie opgevolgd moet worden (zoals Nohria & Eccles, 1992, willen doen geloven).
Ook de door Von Krogh et al. (1994) gegeven typering van “language games”, het zoeken
naar nieuwe woorden om nieuwe betekenissen te kunnen genereren, blijkt enigszins
eenzijdig. Natuurlijk gaat het om het vinden van de juiste woorden die uitdrukking kunnen
geven aan de inzichten van de ondernemer, en die tegelijkertijd zodanige acceptatie en
betekenis toegekend krijgen dat zij de grondslag kunnen gaan vormen voor besluiten, die
het mogelijk maken ingrijpende wijzigingen door te voeren in de organisatievorm
(structuur) of managementmethoden (werking) van de organisatie. Waar het in de kern om
gaat is mijns inziens de wijze waarop het topmanagement, met elkaar en in ontmoetingen
met overig management, een gemeenschappelijke situatiedefinitie ontwikkelt en een
eenduidige handelingscontext weet te creëren. Hiervoor is een sterk gevoel van richting bij
het topmanagement, een duidelijke en krachtige visie over de wijze waarop de
onderneming zich aan een bepaalde managementproblematiek kan ontworstelen,
essentieel. Tegelijkertijd kan worden geconcludeerd dat de centrale rol, die in de corporate
epistemologische benadering aan de dialoog wordt toegekend om deze
gemeenschappelijkheid (Verständigung) te bereiken, binnen Akzo op een beperkt aantal
sleutelmomenten een cruciale rol blijkt te hebben gespeeld.

Duidelijk is ook dat van een “Herrschaftsfreier Dialog’ (Habermas 1981) of van een
geïdealiseerde volledig open gedachtenwisseling (Senge, 1995) geen sprake is. Er is
eerder sprake van bedrijfspolitieke regievoering, waarbij het topmanagement bepaalde
concepten lanceert als baken waarbinnen verdere uitwerking kan plaatsvinden. Er werden
duidelijke lijnen uitgezet wat onder bepaalde concepten dient te worden verstaan. Het
topmanagement gaf elkaar en het overige managementkader de ruimte binnen deze lijnen
een eigen invulling te vinden. Het zorgvuldig omgaan met de managementterminologie,
wat wil zeggen waken over continuïteit en vernieuwing hierin, vormt een van de wezenlijke
elementen van management van organisatievernieuwing.

Het onderzoek toont aan de hand van de Akzo casus duidelijk aan, dat het verbieden van
bestaande begrippen (divisies), het herdefiniëren van bestaande begrippen in een nieuwe
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betekenis (decentralisatie), het nog scherper en eenduidiger definiëren van bestaande
begrippen (b.v. staf – service), het introduceren en verwezenlijken van elders bestaande
(b.v. Business Units) of nieuwe concepten (Service Units), alsmede het continu
benadrukken van de door het topmanagement wenselijk geachte situatie (management
holding), essentiële elementen zijn in het handelingsrepertoire dat een topmanager ter
beschikking staat.

Mijn slotopmerking is ontleend aan een citaat van een oude maar o zo relevante
constatering van P.F. Drucker (1954, p. 61) –hij heeft het mooier verwoord dan ik zou
kunnen- en heeft betrekking op de vaardigheden, waarover succesvolle topmanagers /
organisatievernieuwers dienen te beschikken:
“Of all the skills he needs, today’s manager possesses least those of reading, writing, speaking and
figuring. One look at what is known as ‘policy language’ in large companies will show how illiterate we
are. Improvement is not a matter of learning faster reading or public speaking. Managers have to learn
to know language, to understand what words are and what they mean. Perhaps most important, they
have to acquire respect for language as man’s most precious gift and heritage. The manager must
understand the meaning of the old definition of rhetoric as “the art which draws men’s heart to the love
of true knowledge”. Without ability to motivate by means of the written and spoken word or the telling
number, a manager cannot be successful…”
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Reflectie op de onderzoeksaanpak

Aard van het onderzoek:
Bij het begin van het onderzoek stond vast dat het zou gaan om een verkennend
onderzoek. Met andere woorden, er was geen sprake van toepassingsgericht, verklarend
of toetsend onderzoek (Van der Zwaan, 1992). Doel was om middels een verkenning een
bijdrage te leveren aan een theorievorming over de vraag hoe organisatievernieuwingen
tot stand worden gebracht. Op basis van deze keuze, en de verdieping hiervan middels de
literatuurbespreking (H 2), is een lacune geconstateerd in de bedrijfskundige “state of the
art” met betrekking tot processen van organisatievernieuwing. Vervolgens is een, nog
relatief weinig bekende theoretische benadering geïdentificeerd (de corporate
epistemologische benadering), die een bijdrage zou kunnen leveren aan betere
begripsvorming. In een volgende stap is een eigen theoretische constructie ontwikkeld (het
conceptuele model in H 3), die een duidelijke verantwoording bevat met betrekking tot de
zienswijze waaruit processen van organisatievernieuwing bestudeerd kunnen worden. Op
basis van deze zienswijze is één casus diepgaand geanalyseerd. Zoals in de vorige
paragraaf aangegeven, resulteerde het onderzoek in de bevestiging dat met behulp van
het conceptuele model bepaalde aspecten in processen van organisatievernieuwing
zichtbaar gemaakt kunnen worden, die in andere theoretische benaderingen niet zichtbaar
gemaakt worden. Met de uitkomsten van dit onderzoek is getracht een bijdrage te leveren
aan de verdere bedrijfskundige theorievorming rond processen van
organisatievernieuwing.

Onderzoeksproces:
Het onderzoeksproces is vanaf de start (1994) “netjes” opgezet volgens de regels der
kunst en op basis van de door Van der Zwaan (1992) beschreven stappen:
probleemformulering, uitwerking probleemstelling, opzet, verzameling, verwerking,
interpretatie en rapportage. Het eindresultaat, zoals dat er nu ligt, kan echter niet los
worden gezien van de fascinatie en voorkeuren van de onderzoeker, de “ontdekkingen” die
tijdens het onderzoek werden gedaan, en de consequenties die deze gehad hebben ten
aanzien van de verdere vormgeving van het onderzoek (zie paragraaf 3.5.2 voor een kort
overzicht van de verschillende stappen in het onderzoek). Het onderzoek heeft namelijk
een sterk inductief karakter gehad (van der Zwaan, 1992, spreekt van ontvouwing). Tijdens
de verwerking van de grote hoeveelheden archiefmateriaal (gedurende het jaar 1995) trof
mij de sterke aandacht die men heeft gehad voor het afbakenen en definiëren van
begrippen en concepten. De interviews (eerste helft 1996) bevestigden deze indruk, en
maakten duidelijk hoezeer dit proces van begripsvorming was ingebed in de context van
Akzo. Deze “ontdekking” had een verschuiving in het accent van het onderzoek tot gevolg,
die bij de interpretatie van de gegevens resulteerde in het bewust meer gewicht toekennen
aan het aspect van “languaging.” De empirische toets van de daaruit voortvloeiende
veronderstelling, dat organisatorische vernieuwingen in taal geconstrueerd worden,
leverde, zoals aangegeven in de paragraaf hierboven, een bevestiging op (Van der Zwaan,
1992, duidt dit aan als beproeving).

De gevolgde theoretische benadering:
Paragraaf 2.3 bevat een bespreking van de bedrijfskundige “state of the art” en de
verschillende theoretische benaderingen waaruit processen van organisatievernieuwing
bestudeerd en verklaard kunnen worden. Bij de vormgeving van het onderzoek is, zoals
vaker aangegeven, expliciet gekozen voor het combineren van twee benaderingen: de
processuele benadering (met Pettigrew, 1985, als hoofdrepresentant) en de corporate
epistemologische benadering van Von Krogh et al. (1994). Sinds Morgan’s Images of
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organisations (1986) is elke bedrijfskundestudent doordrongen van het feit dat de
kijkrichting sterke invloed heeft op de waarneming (“je ziet wat je wilt zien”). Bij de
afronding van dit onderzoek wil ik mezelf dan ook de vraag stellen of de analyse van de
Akzo casus, indien voor een andere theoretische benadering gekozen zou zijn, dan ook
niet tot andere bevindingen had geleid. Het antwoord is bevestigend. Vanuit de klassieke
benadering valt de sterk bepalende rol van de topleider op. Vanuit de cognitieve
benadering hadden de mentale modellen van topmanagers verklaard kunnen worden, die
voortrekkersrollen in het hele proces vervuld hebben. Vanuit de processuele benadering
hadden de processen nog nauwkeuriger beschreven en geanalyseerd kunnen worden, en
zou er meer aandacht zijn geweest voor bedrijfspolitieke elementen en de rol van invloed
en macht van de sleutelpersonen. De uitkomsten zouden naar mijn stellige overtuiging
echter nauwelijks toegevoegde of vernieuwende waarde gehad hadden. Er zou dan sprake
geweest zijn van “meer van hetzelfde”. Juist door de keuze voor een relatief onbekende
theoretische benadering (de corporate epistemologische benadering), en het onderzoeken
van de rol van managementterminologie bij het vormgeven van organisatorische
vernieuwingen, is met dit onderzoek getracht een bijdrage te leveren aan de bestaande
bedrijfskundige “state of the art”.

Keuze onderzoekstype en Akzo als casus:
Gegeven het doel van het onderzoek, verkenning, lag de keuze voor de gevalstudie voor
de hand. Resteert de verantwoording met betrekking tot de gekozen subvorm van de
gevalstudie (zoals onderscheiden door Van der Zwaan, 1992). De in dit onderzoek
gehanteerde vorm kende een gelede, longitudinale opzet. Deze maakte het mogelijk
processen in de tijd beter te kunnen volgen en verbanden te leggen tussen de
gebeurtenissen in verschillende tijdsperioden. Het gelede karakter komt tot uiting in het feit
dat niet alleen de processen, die zich op concernniveau afgespeeld hebben, onderzocht
zijn, maar ook de relevante processen op divisieniveau.
De keuze voor Akzo als casus is gebaseerd geweest op een aantal argumenten. Akzo is
een van de toonaangevende, van origine Nederlandse, industriële multinationale concerns
en de BU-vorming bij Akzo heeft destijds (begin jaren negentig) veel aandacht gekregen in
managementbladen en de managementliteratuur. Daarnaast kon op voorhand worden
vermoed dat er binnen Akzo sprake was van een hoge mate van organisatorische
diversiteit185, hetgeen bij de beproeving in robuustere resultaten zou resulteren. Een derde
argument had betrekking op het feit dat, door de relatie tussen Rijnconsult en Akzo en de
welwillende medewerking van Akzo aan het onderzoek, de toegang tot archieven en
personen eenvoudig kon worden bewerkstelligd. Dit maakte de kans op wat Yin (1989) een
‘revelatory case’ (een onthullende gevalstudie) noemt een stuk groter.
Tegelijkertijd moet worden erkend dat de gevalstudie als onderzoekstype beperkingen
kent, met name als gevolg van het ontbreken van vergelijkingsmateriaal (Van der Zwaan,
1992). Ook de keuze van de casus kan de resultaten van het onderzoek sterk
beïnvloeden. Deze vindt volgens Van der Zwaan (1992) vaak plaats op basis van goed
geluk en toevallige beschikbaarheid; lukraak dus en in onvoldoende mate op theoretische
gronden. De keuze voor de gevalstudie als onderzoekstype is hierboven al verantwoord.

                                                     
185 Enka besloot eind 1987 als eerste “Business Units” binnen de tot dan sterk verzuilde en functionele
divisie-organisatie “in te voeren”. Binnen de Coatingsdivisie was in de midden jaren tachtig door
externe adviseurs nog gewezen op de gevaren van een BU-opzet in de tot dan toe
landengeoriënteerde divisie-opbouw; de omslag naar Business Units zou zich pas in de eerste helft
van de jaren negentig voltrekken. Binnen de Chemiedivisie was geen dominant organisatieprincipe te
onderkennen; deze divisie kende een meer hybride structuur met een dominanten landen-organisatie
(Akzo America) en een Europese organisatie die uit 3 blokken bestond (R&D, Manufactuering, M/S).
De Pharmadivisie kende volgens eigen zeggen al sinds decennia een BU-opzet, met verschillende
werkmaatschappijen (waaronder Organon dat qua omvang en winstgevendheid de divisie
domineerde).
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Ten aanzien van het laatste punt wil ik opmerken dat de processen, zoals deze zich bij
Akzo hebben afgespeeld, zeker uniek c.q. situatiespecifiek zijn. Uit de hier beschreven
analyse komt zeer duidelijk naar voren dat het bij Akzo niet alleen ging om de vorming van
Business Units. Er was veel meer aan de hand. Zonder hier teveel over te willen uitweiden
is het duidelijk dat er sprake is van een onmiskenbare rode draad in de ontwikkeling van
Akzo. Namelijk het streven van de top een grotere eenheid te bewerkstelligen in dit door
fusies en overnames gevormde concern. De invoering van de nieuwe corporate identiteit
(eind 1987) vormde hierin een hoogtepunt. Uit de in de verschillende hoofdstukken
beschreven processen komt duidelijk het streven van de top naar voren meer invloed te
krijgen op de divisies. De op de vorming van Business Units gebaseerde
organisatievernieuwing kan in zekere zin dan ook worden beschouwd als het sluitstuk van
een langdurig postfusie- en integratieproces.
Akzo is ontstaan door fusies en overnames, waarbij de verschillende divisies in de loop der
tijd een relatief sterke invloedsposities binnen het concern behielden. Van een feitelijk
machtscentrum met een (al)machtige topleider die eigenhandig keuzen kan maken en
doorvoeren, zoals vaak in de klassieke Amerikaanse benadering wordt verondersteld, was
geen sprake. De Groepsraad, waarin naast de Raad van Bestuur en de divisiepresidenten
ook de stafdirecteuren zitting hadden, vormde in feite het platform voor de dialoog. Het feit
dat de zeggenschap van de top in relatie tot de divisies aan beperkingen onderhevig was,
is tegelijk een verklaringsfactor voor de lange tijdsspanne waarin de
organisatievernieuwing uiteindelijk tot stand kwam. Daarom was  dialoog noodzakelijk. Dit
is een belangrijke vaststelling in relatie tot de onderzoeksresultaten. Het topmanagement
van Akzo kon door haar invloedspositie eenvoudigweg geen ingrijpende
organisatiewijzigingen opleggen aan de divisies, zonder het op dit niveau daarvoor
noodzakelijke draagvlak. Twee perioden illustreren de kennelijke noodzaak omzichtig te
manoeuvreren en middels dialoog en betekenisgeving van sleutelconcepten zoals
decentralisatie, Business Units en management holding, een gemeenschappelijke
handelingscontext te creëren. In de periode 1988-1989 werd in de Groepsraad een
intensief debat gevoerd over de (mogelijke) betekenis(sen) voor Akzo van het
“decentralisatie” concept. In de periode 1990-1991 werd, onder noemers als “norm-
organisatie” en “het organisatieconcept van Akzo”, een intensieve dialoog gevoerd over de
toekomstige organisatorische vormgeving van het Akzo concern (deze werden mei 1991
vervat in het boekje Business units – the basis of the Akzo organisation).

Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat, in concern-omgevingen waar de top wel een
feitelijk machtscentrum is of waar er sprake is van hoge externe druk, er bij het vormgeven
van organisatorische vernieuwingen waarschijnlijk een minder intensieve dialoog hoeft of
kan worden gevoerd.

Onderzoeksontwerp en gehanteerde databronnen:
In het onderzoeksontwerp is een aantal niveaus van analyse te onderscheiden
(omgeving/buitenstaanders, concernniveau, divisieniveau, business-unitniveau, individuele
managers). De Groepsraad van Akzo stond model voor de dominante coalitie en het
concernniveau en de divisie- en divisiedirecties uiteraard voor het divisieniveau. Het
onderzoek is geconcentreerd op het concernniveau, en met name de processen die zich
binnen de Groepsraad hebben afgespeeld stonden centraal. In de interviews is ook veel
aandacht besteed aan de processen binnen de verschillende divisies. In de uiteindelijke
resultaten hebben deze, om eenvoudige redenen (beperken casus omvang, beperkte
meerwaarde) evenwel slechts een summiere plaats gekregen. Aan de processen binnen
de Business Units kon, uit oogpunt van tijd en onderzoekbaarheid, nauwelijks aandacht
worden geschonken. Het ontwikkelde conceptuele model is bij de gegevensverwerking en
de interpretatie van de uitkomsten uiteraard als leidraad gehanteerd. De kracht van dit
onderzoek, het zichtbaar maken van de processen, is op een specifieke manier gebeurd.
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De analyse van de Akzo casus is het resultaat van de interpretatie van het datamateriaal
door de onderzoeker, waarbij bepaalde parameters gehanteerd zijn (zie tabel 3.2).
In de corporate epistemologische benadering (Von Krogh c.s., 1994) wordt nadrukkelijk
gewezen op het uitgangspunt, dat kennis nauw verweven is met het individu en afhankelijk
is van diens observatiepunt. Bij de analyse van de Akzo casus stonden de rol van het
topmanagement, en specifiek die van de voorzitter van de Raad van Bestuur (1982-1994).,
centraal. Diens doelstellingen en intenties waren vanaf zijn aantreden (1982) duidelijk. Het
niet organisch gegroeide Akzo diende als een onderneming verenigd te worden en te
functioneren. Het probleem van de diffuse rolverdeling en gebrekkige samenwerking
tussen holding- en divisieniveau diende derhalve opgelost te worden. Dit lukte uiteindelijk
ook, waarbij de organisatievernieuwing middels de Business Units en de integratie van
corporate en divisieniveau, een doorslaggevende rol speelden. De Akzo casus kan in deze
zin ook worden gezien als een langdurig postfusie integratieproces. Indien de analyse
echter was verricht vanuit het standpunt van een divisiepresident, waren waarschijnlijk
dezelfde gebeurtenissen en ontwikkelingen de revue gepasseerd, maar zouden deze
anders gewaardeerd zijn. Uit de Akzo casus blijkt immers dat een aantal divisiepresidenten
minder belang hechtte aan de door de voorzitter van de Raad van Bestuur gepropageerde
doelstellingen om Akzo tot één onderneming te verenigen en het holding en divisieniveau
te integreren.
De Akzo casus is gebaseerd op een groot aantal verschillende databronnen. Juist de
interactie tussen archiefmateriaal en de interviews bewees zich als effectief. Hierdoor
ontstond een scherper beeld van de samenhang tussen processen in de tijd, die
resulteerde in een grotere verklaringskracht. Als basis van het onderzoek is een grote
hoeveelheid informatie geordend, geselecteerd en geanalyseerd. Hiertoe stonden
verschillende databronnen ter beschikking (zie overzicht hoofdstuk 3). Uiteraard is
gestreefd naar evenwichtigheid in het gebruik daarvan en triangulatie. In retrospect kan
worden geconstateerd dat in het onderzoek bepaalde accenten zijn gelegd, zowel in
termen van gebruik van databronnen als tijdsperioden. Voor wat betreft de databronnen
heeft het archiefmateriaal een dominante rol gespeeld. De interviews waren met name
essentieel om de processen beter te begrijpen, te ordenen en zoveel mogelijk te
reconstrueren. De oorspronkelijke ambitie, kritische gebeurtenissen en de daarbij
gevoerde dialogen als het ware te “reconstrueren” bleek niet eenvoudig. De tijd die
verstreken was tussen interview en de oorspronkelijke gebeurtenis stond precieze
herinnering vaak in de weg. Met behulp van de originele documenten kon de herinnering
weliswaar in vele interviews worden geactiveerd. Toch moest bij de reconstructie van de
processen niet zelden worden teruggevallen op het archiefmateriaal om een eigen
interpretatie te kunnen vormen van de gebeurtenissen.
In termen van tijdsperioden ligt de nadruk op de periode 1988-1991 (hoofdstukken 6 en 7),
om de eenvoudige reden dat in deze tijdsfase een intensieve “organisatie”-dialoog is
gevoerd. Ook aan de historische context (hoofdstuk 4) en de opmaat tot de nieuwe
corporate identiteit (hoofdstuk 5) is veel aandacht besteed, om te illustreren hoe zeer de
vernieuwing geworteld was in de historisch gegroeide managementproblemen uit het
verleden. De periode 1991-1993 (hoofdstuk 8) is minder diepgaand geanalyseerd, omdat
al snel bleek dat de reorganisatie van de topstructuur in korte tijd kon worden
vormgegeven doordat in de fase die daaraan vooraf was gegaan, veel tijd is geïnvesteerd
in de dialoog. Het laatste korte hoofdstuk (9) dat de periode 1993-1994 beslaat, bevat
slechts enkele geselecteerde illustraties om de noodzaak van de dialoog duidelijk te
maken bij het betekenisgeven aan de door de top beoogde concepten naar het overige
managementkader.

De gevolgde data-analyse methode:
Om de potentiële gevaren van de gevalstudie als onderzoeksmethode te ondervangen,
wordt steeds vaker gepleit voor rigoureuze en gedisciplineerde dataverzameling (Straus &
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Gorbin, 1990; Denzin & Lincoln, 1994) en data-analyse methoden (Miles & Huberman,
1994; Swanborn 1996, hoofdstukken 4 en 5). In dit onderzoek is weliswaar gedisciplineerd
en gesystematiseerd te werk gegaan, zo is tijdens het verblijf in Arnhem consequent een
onderzoeksdagboek bijgehouden en is zeer consequent archiefonderzoek verricht, maar er
is geen gebruik gemaakt van ter beschikking staande meer gesofisticeerde data analyse
methoden (zoals ‘content analysis’; Wheeler, 1988).  Zoals al vaker aangeven, is de
corporate epistemologische benadering (Von Krogh c.s., 1994) empirisch nog onvoldoende
gefundeerd en is er nog geen sprake van een uitgekristalliseerde methodologie. Als
zodanig vormt deze studie een aanzet. Echter ook theoretisch en met name
methodologisch dient deze benadering nog verder uitgewerkt en op geldigheid getoetst te
worden. De corporate epistemologische benadering reikt nog geen hulpmiddelen aan om
de aspecten die centraal staan in deze benadering, te weten ‘languaging’, ‘distincties’ en
‘scaling’, te operationaliseren. Hoe stellen we bijvoorbeeld vast dat bepaalde concepten
(Business Units, bijvoorbeeld) opkomen, meer en meer besproken worden, en een steeds
sterkere betekenis toegekend krijgen? Het meten van de sterkte van betekenissen van
bepaalde managementconcepten op een bepaald tijdstip, is immers nodig om
verschuivingen in betekenisgeving te kunnen aantonen. Door het ontbreken van een
uitgekristalliseerde methodologie is in dit onderzoek getracht op kwalitatieve en
interpretatieve wijze aan te tonen, dat het business concept zich in de loop der tijd
ontwikkelde van een abstract, nog “leeg” concept (1988), tot een nieuwe organisatorische
werkelijkheid (1994). Het ontbreken van een uitgekristalliseerde methodologie is dan ook
een punt van kritiek op de theoretische benadering van Von Krogh c.s. (1994). Een
uitdaging voor verdere theorieontwikkeling dus! Een ander punt van kritiek op de gevolgde
werkwijze zou kunnen zijn, de wijze waarop de begrippen discussie, debat en dialoog zijn
gedefinieerd, en op grond waarvan is vastgesteld wat het karakter was van verschillende
gebeurtenissen. Immers, dit onderzoek is gebaseerd op archiefonderzoek (notulen) en
interviews. Op grond van deze data heeft de onderzoeker zich een beeld, een indruk
gevormd, van het verloop van bepaalde gebeurtenissen. Het is daarom niet onmogelijk dat
bij de reconstructie van een bepaalde bijeenkomst essentiële aspecten niet aangetoond
konden worden en over het hoofd gezien zijn, eenvoudig weg omdat bepaalde aspecten
met de gehanteerde dataverzamel- en analysemethode niet zichtbaar gemaakt konden
worden. Welke rol heeft bijvoorbeeld de non-verbale communicatie gespeeld tijdens de
dialoog? Een dergelijke vraag kan enkel met behulp van observatie worden beantwoord,
een onderzoeksmethode die in dit onderzoek niet haalbaar was omdat de gebeurtenissen
zich al voltrokken hadden.

Verder onderzoek:
Zoals al is aangegeven is dit onderzoek gebaseerd op een gelede longitudinale
gevalstudie om de processen in de tijd beter te kunnen volgen en begrijpen. In de kracht
van deze studie en het gekozen onderzoekstype, het inzichtelijk maken van de processen,
ligt tevens haar zwakte. Toetsing van de uitkomsten door aanvullend gebruik te maken van
andere onderzoekstypen kan de geldigheid van de resultaten verder versterken. Door
aanvullend onderzoek door middel van comparatief onderzoek kan worden nagegaan
welke rol dialoog gespeeld heeft bij het realiseren van organisatorische vernieuwingen in
andere concerns. Actieonderzoek is bij uitstek geschikt om de gespreksvaardigheden van
managers, die nodig zijn om een effectieve dialoog te kunnen voeren, vast te stellen, te
verbeteren en de (positieve) invloed hiervan op het verloop van de processen zichtbaar te
maken. Meer inhoudelijk en resultaatgericht zou via evaluatieonderzoek kunnen worden
vastgesteld wat het uiteindelijke resultaat is geweest van de organisatorische
vernieuwingen en waar alsnog verbeteringen aangebracht moeten worden.




