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9. SUMMARY IN DUTCH

In dit proefschrift staan de geschiedenis en de ontwikkeling van de
prestaties van de Nederlandse staal- en aluminiumproducent Koninklijke
Hoogovens N.V., een tijdsperiode van tachtig jaar, centraal. De vraag is hoe
deze prestaties tot stand zijn gekomen.

De literatuur op het gebied van strategisch management bestaat ruwweg
uit twee benaderingen. De eerste benadering staat bekend onder het Engelse
label: de resource-based view. Volgens deze benadering komen prestaties voort
uit de creatieve en doortastende handelingen van het management van een
organisatie. De tweede benadering staat bekend onder het eveneens Engelse
label: de industrial organisation approach. Deze benadering benadrukt de
zachte doch zekere dwang vanuit de sector en omgeving waardoor een
organisatie bepaalde keuzes maakt en waarmee prestaties tot stand komen.

Wanneer beide benaderingen tegelijkertijd toegepast worden – een
zogenaamde SWOT-analyse - is het antwoord op de eerder genoemde
prestatievraag - niet onverwacht – dat zowel het management (inside-out) als de
sector of omgeving (outside-in) invloed hebben. De interactie, echter, tussen
deze twee antwoorden blijft helaas veelal buiten beschouwing.

Dit onderzoeksproject is geïnitieerd juist vanwege het grotendeels
ontbreken in strategisch management theorieën van interactie tussen sector en
onderneming door de tijd heen. Door de interactie en “samensmelting” van
sector en onderneming serieus te nemen wordt de complexiteit van de
dagelijkse bedrijfsrealiteit centraal gesteld. Door nadruk te leggen op de
resources (een combinatie van bezittingen en bekwaamheden) van een bedrijf te
midden van haar territorium (de sector) zal een beter begrip verkregen worden.

Een eerste doel van dit proefschrift is theoretische barrières te slechten
die een synthese van onderneming en sector in het strategisch management in
de weg staan. Dit wordt gedaan in hoofdstuk 2 door middel van het formuleren
van een conceptueel procesmodel van social becoming. Dit model definieert
werkelijkheid als een keten van potentiële vermogens (potential ability) die door
middel van interactie tussen sector and onderneming door de tijd heen
uitmonden in werkelijke praktijk (actual practice). Het ondernemingsniveau
(inside-out) is geconceptualiseerd door middel van een reconstructie van de
resource-based view, en het sectorniveau (outside-in) door middel van een
reconstructie van de firm-in-sector benadering. De interactie tussen deze twee
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niveaus is geconceptualiseerd door middel van de theorie van social becoming
van Piotr Sztompka (1991).

Een tweede doel van dit proefschrift is het slechten van
methodologische en epistemologische barrières die een synthese in weg staan.
Dit wordt gedaan in hoofdstuk 3 waar, in een metatheoretische verhandeling, de
keuze wordt gemaakt voor het contextualisme als epistemologisch raamwerk
voor dit onderzoek. Vervolgens wordt de onderzoeksmethodologie beschreven
die aansluit bij dit raamwerk.

Een derde doel van dit proefschrift is de daadwerkelijke social
becoming van de resources van Koninklijke Hoogovens N.V. door de tijd heen
te beschrijven en te analyseren. De hoofdstukken 4, 5 en 6 van dit proefschrift
beschrijven achtereenvolgens de basics van Hoogovens en de staal- en
aluminium sector, het proces van de social becoming van de resources en de
uitkomsten van dit proces.

De probleemstelling van dit proefschrift bestaat uit vier vragen. De
eerste vraag luidt: ‘op welke manier komen de resources van een onderneming
voort uit die onderneming,’ en legt de nadruk op de inside-out benadering.
Deze vraag wordt conceptueel beantwoord in hoofdstuk 2 op basis van de
resource-based benadering.

De tweede vraag, ‘op welke manier worden de resources van een
onderneming bepaald door de sector’ wordt eveneens conceptueel in hoofdstuk
2 beantwoord op basis van de firm-in-sector benadering. Deze twee vragen
komen samen in social becoming waarbij de derde vraag ontstaat: ‘welke
potentiële resource vermogens (potential resource ability) onstaan als gevolg
van deze twee invloeden (de onderneming in haar sector).’

In essentie is het gedrag van een onderneming onder te verdelen in
reproductief dan wel transformatief. De sector is achtereenvolgens te
karakteriseren als in-staat-stellend, limiterend, of dwingend. De combinatie van
de onderneming en de sector leidt dan tot zes potentiële vermogens
(ideaaltypen). De vierde vraag gaat in op de “werkelijke praktijk” van
resources waartoe deze potentiële vermogens kunnen leiden.

Uit de case-studie blijkt ten eerste dat ieder keer als Hoogovens een in-
staat-stellende sector tegemoet trad met een transformatieve houding er
fundamentele innovaties tot stand kwamen die de gehele bedrijfsvoering en
concurrentiebasis veranderden. Ten tweede blijkt dat elke keer als Hoogovens
een limiterende sector tegemoet trad met een transformatieve houding het op
wonderbaarlijke wijze moeilijke omstandigheden overleefde. Ten derde blijkt
dat iedere keer als Hoogovens een limiterende sector tegemoet trad met een
reproductieve houding het verwerd tot een “veertje in de wind.”

Wat in ieder geval geconcludeerd kan worden is dat een onderneming
ten alle tijde de mogelijkheid behoudt zich anders te gedragen dan traditioneel
“verwacht” door de sector; een onderneming kan afwijken van het gedrag dat
ogenschijnlijk gedicteerd wordt door de sector. De geschiedenis van de
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resources van Hoogovens toont aan dat er in de praktijk telkens weer
verrassende elementen zijn, zowel in de onderneming, de sector als in de
interactie hier tussen.

De uitkomsten van dit proefschrift zijn – samengevat – een conceptueel
procesmodel van de social becoming van resources in hun territorium, een
epistemologische en methodologische onderbouwing van dit model en een
toepassing van dit model in de praktijk van een staal- en aluminium-
onderneming.




