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“De Stichting Management Studies wil met dit onderzoek een bijdrage leveren aan de discussie
over de nieuwe organisatievormen, die inspelen op de behoefte aan flexibiliteit”

M. Albrecht, voorzitter van  de Stichting Management Studies,
(in het voorwoord van Wissema’s Unitmanagement, 1987)

Hoofdstuk 2 Literatuurbespreking

Dit hoofdstuk bevat de literatuurbespreking.  De doelstelling van deze studie is ten
behoeve van het literatuuronderzoek gespecificeerd in een aantal deelvragen.

1. Begripsafbakening: (paragraaf 2.1)
Wat wordt in de literatuur verstaan onder organisatie-innovatie? Waarin verschilt dit
begrip van organisatievernieuwing?

De beantwoording van beide deelvragen resulteert in definities en begripsafbakening.

2. Inzicht in innovatie en diffusie van organisatievormen: (paragraaf 2.2)
Welke ontwikkeling in de tijd met betrekking tot de innovatie en diffusie van
organisatievormen is zichtbaar in de Amerikaanse “state of the administrative art? Hoe
verhoudt de Nederlandse uitwerking van het business-unit-concept zich hiermee?

De beantwoording van deze deelvragen resulteert in een dieper inzicht in de
empirische ontwikkelingen, en de worteling van het business-unit-concept in eerdere
organisatievormen.

3. Overzicht van theoretische benaderingen: (paragraaf 2.3)
Vanuit welke theoretische benaderingen kunnen processen van
organisatievernieuwing worden bestudeerd?

De beantwoording van deze deelvragen (zie conclusie in paragraaf 2.4) vormt de
basis voor de positionering en keuze van deze studie met betrekking tot de gevolgde
theoretische benadering.

2.1 Begripsafbakening

Deze paragraaf bevat een begripsafbakening. Deze is opgebouwd uit drie subparagrafen.
Eerst  (2.1.1) zullen enkele auteurs aan het woord gelaten worden, die expliciet aandacht
hebben besteed aan het thema organisatie-innovatie. Op basis van de conclusie (2.1.2) zal
een eigen begrippenkader worden gedefinieerd (2.1.3).

2.1.1 Enkele auteurs aan het woord

Het vorige hoofdstuk opende met een citaat van Williamson (1975, p. 192), waarin hij stelt
dat het economische belang van organisatie-innovatie, vergeleken met technologische
innovatie, een relatief verwaarloosd onderwerp is. Inderdaad heeft slechts een klein aantal
auteurs organisatie-innovatie expliciet gethematiseerd. Dit is opvallend, want Schumpeter
(1934, p. 65-66 en 1939), de grondlegger van de economische innovatie theorie, stond er
al bij stil.
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Schumpeter introduceerde “innovatie” als thema in de economische literatuur. Hij
definieerde (1939, p. 87; in zijn ‘theory of innovation’ in Business Cycles) “innovatie”
overigens simpelweg als het opzetten van een nieuwe productiefunctie. De essentie van
zijn opvatting is dat innovaties (of “Neue Kombinationen”), tijdelijke monopolies opleveren,
tot het moment dat deze door nieuwe innovaties worden vervangen (creatieve destructie).
Schumpeter (1939) maakte expliciet onderscheid tussen innovatie (de ontwikkeling van
iets nieuws) en diffusie (“de stormen van creatieve vernietiging”). In zijn visie kunnen
innovatie en diffusie niet los van elkaar worden gezien. Ook is het moeilijk te bepalen
welke wijziging in methode en techniek als “innovatie”  geclassificeerd kan worden, en
welke een meer incrementeel karakter, anders gezegd wanneer er eenvoudigweg sprake
is van imitatie. Schumpeter (1939, p. 87-88) stelde: “The criterion is whether or not the
change occurs within the given horizon of businessman”. In zijn visie  spelen zowel
technische als organisatorische innovaties een centrale rol bij economische vernieuwing.
Organisatie-innovatie vormt een van de vijf door Schumpeter onderscheiden vormen van
innovatie, maar werd door hem als zodanig niet verder expliciet gedefinieerd en
gethematiseerd.

Een andere invloedrijke auteur, zowel binnen als buiten de economische wetenschap, is
Chandler, de van oorsprong economische bedrijfshistoricus. Hij heeft een aantal
baanbrekende publicaties op het gebied van organisatie-innovatie op zijn naam staan
(1962, 1977, 1990). Chandler’s studie (1962) Strategy and Structure wordt algemeen
gezien als een klassieker in relatie tot “organisatie-innovatie”. Dit boek bevat een analyse
van de wijze waarop het topmanagement in vier Amerikaanse ondernemingen, min of
meer gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar in de twintiger jaren, een nieuwe
organisatievorm tot stand brachten: de multidivisionele organisatie. Chandler beschouwt
de multidivisionele organisatie als een majeure organisatie-innovatie. In zijn optiek vormt
de multidivisionele organisatie, ofwel de gedecentraliseerde productdivisie structuur, de
oplossing voor het managen van diversiteit in ondernemingen. Deze nieuwe
organisatievorm markeerde destijds een breuklijn met de toenmalige managementpraktijk
(“state of the administrative art”), waarin de functionele organisatie (ofwel de
‘multidepartmental integrated enterprise’ in Chandler’s terminologie) domineerde. Echter
ook Chandler geeft geen expliciete definitie van het begrip “organisatie-innovatie”. Hij
volstond met het volgende onderscheid:
 “The first  [‘creative innovation’] went beyond existing pratices and procedures. The second
[‘adaptive response’], while involving major changes for the individual firm making the response,
stayed within the range of current custom”.
Bron: Chandler (1962. p. 284)

Net als Schumpeter maakt ook Chandler onderscheid tussen innovatie en diffusie. Het
doorslaggevende criterium is dat van innovatie slechts sprake is indien er iets wordt
gecreëerd dat vernieuwend is ten opzichte van de (op enig tijdsmoment) bestaande
managementpraktijk. Chandler (1962, p. 3) beschouwt die praktijk als de ‘administrative
state of the art’ en Schumpeter heeft het over de ’given horizon of the businessman’. In
Strategy and Structure toont Chandler (p. 309) aan, dat de organisatie-innovatie niet alleen
betrekking had op een vernieuwing van de structuur van de organisatie. Ook werden
enkele essentiële nieuwe managementmethoden gecreëerd3. De essentie, oorsprong en
het succes van deze nieuwe organisatievorm is volgens Chandler echter gelegen in de
vernieuwende organisatieprincipes die hieraan ten grondslag liggen. Namelijk de

                                                     
3 In zijn analyse wijst Chandler (1962) met name op de volgende de drie managementmethoden: (1)
strategische planning, (2) de beoordeling van investeringsvoorstellen (‘capital appropriation’ of ‘capital
budgetting process’) en (3) beoordeling van managers. Williamson (1975, p. 145) spreekt met
betrekking tot het interne control apparatus, de managementmethoden dus, over de incentive
machinery, internal audits and cash flow alllocation. We zien hier dus duidelijke parallellen.
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distinctie, ofwel het onderscheid,  tussen “strategische verantwoordelijkheden” en
“operationele verantwoordelijkheden”:
“The basic reason for its success was simply that it clearly removed the executives responsible for the
destiny of the entire enterprise from the more routine operational activities and so gave them the time,
information, and even psychological commitment for long-term planning and appraisal. Conversely, it
placed the responsibility and the necessary authority for the operational administration in the hands of
the general managers of the multifunctional divisions”.

In zijn analyse van de totstandkoming van de organisatie-innovatie van de M-form in de
vier cases laat Chandler zien hoe dit onderscheid in het denken van managers ontstond,
geleidelijk ingang vond, en in de loop der tijd concreet gestalte kreeg in de vorm van
vernieuwende managementmethoden4. Ook analyseert hij de processen die ten grondslag
lagen aan de totstandkoming van de M-form (ik kom hier in paragraaf 2.3 op terug).
In zijn derde klassieker5, Scale en Scope (1990)6 levert Chandler historische bewijsvoering
voor Schumpeter’s (1939) opvattingen over innovatie,  door te wijzen op de interactie
tussen technologische en organisatorische innovaties, waarbij hij het belang van
organisatie-innovatie benadrukt. Chandler komt namelijk tot de conclusie dat succesvolle
ondernemingen een drieledige investering deden. Naast investeringen in
productiefaciliteiten en nationale en internationale marketing en distributienetwerken,
diende geïnvesteerd te worden in organisatie en management. Chandler (1990) verstond
hieronder het rekruteren en trainen van managers, de ontwikkeling van
managementmethoden waarmee de vergrote productiefaciliteiten en aantallen
personeelsleden konden worden gecontroleerd, en de totstandkoming van nieuwe
structureren en coördinatiemechanismen. In Scale and Scope (1990) toont hij aan, dat de
pionierondernemingen significante ‘first mover advantages’ genoten. De resulterende
concurrentievoordelen waren zelfs zo groot dat deze ondernemingen de bedrijfstakken
waarin ze opereerden jarenlang op zodanige wijze konden domineren dat deze een
oligopoliede karakter kregen (Chandler, 1990, p. 8).

Binnen de economische wetenschap heeft Williamson (1975) uitgebreid stilgestaan bij de
vraag  wat onder “organisatie-innovatie” kan worden verstaan. Williamson (1975, p. 192) is
geïnteresseerd in het economische belang van organisatorische innovaties, en in het
bijzonder in de relaties tussen de interne organisatie en de bestuurlijke structuur
(‘governance structure’) van ondernemingen in relatie tot de prevalerende marktstructuur.
Hij (1975, p. 262) is van mening dat organisatorische innovaties, in vergelijk tot technische
innovaties, een relatief verwaarloosd onderwerp is dat, niet alleen in theoretische zin maar
ook als empirisch fenomeen, door de meeste economen wordt genegeerd. Vooral het
belang van organisatorische innovaties bij het vergroten van de economische efficiency

                                                     
4 Chandler (1996, p. 232) beschrijft, op basis van Yates (1989), de wijze waarop het topmanagement
van DuPont elke maandag in de “kaartenruimte” (‘chart  room’), tot aan WO II, tegelijkertijd invulling
gaf aan twee cruciale managementmethoden, namelijk de (1) de beoordeling van de ontwikkeling van
de financiële resultaten van de divisies en (2) de beoordeling en goed-/afkeuring van
investeringsvoorstellen van de divisies: “From the room’s ceiling hung large, metal-framed charts
displaying the overall return of investment and each of the constituent parts of the ROI formula for
each of the divisions. A system of tracks and switches allowed any one of the 350 charts to be moved
to the center position. There the committee, seated in a semi-circle, could view and discuss trends for
a given division or for two or more divisions”.
5 Chandler’s tweede klassieker, Visible hand of management (1977) laat  ik hier buiten beschouwing,
doordat grote delen van dit werk nog eens verwerkt zijn in Scale & scope (1990).
6 In Scale and Scope beschrijft Chandler (1990) de ontwikkeling van de basisinstitutie van het
kapitalistische systeem, de industriële onderneming welke in zijn optiek sinds 1880 de drijvende kracht
is van de ontwikkeling van kapitalistische economieën. De onderzoekspopulatie van Chandler bestond
uit de grootste 200 industriële ondernemingen in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland;
de onderzoeksperiode beslaat ruwweg de periode 1880-1940.
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wordt in zijn opvatting onvoldoende begrepen. Zelf beschouwt hij (1975, p. 192)
vernieuwingen in organisatievormen7, zoals de functionele organisatie, de multidivisionele
organisatie en het conglomeraat, als organisatie-innovatie. Daarnaast ziet hij ook
vernieuwingen in managementmethoden, zoals “.. refinements in cost accounting, work
scheduling, personnel, collective bargaining procedures and so forth”, als empirische
fenomenen die als organisatorische innovaties kunnen worden beschouwd. Ondanks de
concrete opsomming van empirische fenomenen geeft ook Williamson in zijn
standaardwerk Markets and hierarchies (1975) geen expliciete definitie van het begrip
organisatie-innovatie. In het artikel Organizational innovation: the transaction cost
approach (1983) benoemt hij wel een aantal empirische fenomenen, die hij als “significante
organisatorische innovaties” na 1840 beschouwt. Hierbij onderscheidt hij de volgende zes
organisatorische innovaties,  te weten:

(1) de ontwikkeling van de lijn en staf organisatietechnieken,
(2) de ontwikkeling en verfijning van ‘cost accounting en capital accounting’,
(3) voorwaartse en achterwaartse integratie,
(4) de lopende (assemblage) band met bijbehorende ‘flow-management techniques’,
(5) de ontwikkeling van de multidivisionele structuur om onderscheidenlijke

businesses te kunnen managen en
(6) de uitbreiding van de multidivisionele structuur tot gediversifieerde

ondernemingen (‘conglomeraten’).
Ondanks deze concrete opsomming stelt Williamson (1975, 1983) vast, dat het
problematisch is om na te gaan in hoeverre veranderingen in de organisatiestructuur van
bepaalde ondernemingen als opportunistisch dan wel als innovatie moeten worden
aangemerkt. Volgens Williamson is dit te wijten aan het feit dat in de literatuur eenduidige
(meet)criteria ontbreken, op grond waarvan een ontwikkeling al dan niet als organisatie-
innovatie kan worden geclassificeerd. Hij ervaart dit als een groot gemis. Williamson
onderschrijft (1975, p. 141 en 196) namelijk Chandler’s (1962, 1991) conclusie, dat
divisionalisering en de multidivisionele structuur een enorme groei van zowel individuele
ondernemingen als nationale economieën mogelijk heeft gemaakt8. Organisatorische
innovaties hebben derhalve grote economische betekenis.

Ook Nederlandse auteurs (Van Someren, 1991; De Man, 1996; Van der Aa, 2000)
bevestigen de diffuse definiëring en de verscheidenheid aan empirische verschijnselen die
al dan niet als organisatorische innovaties aangemerkt kunnen worden. De Man (1996)
levert wijst op het feit dat organisatorische innovaties voortkomen uit een pad-afhankelijk
proces, waarop de historische context en actuele externe contextvariabelen van de
onderneming grote invloed hebben. Van Someren (1991)9 heeft, in zijn proefschrift
Innovatie, emulatie en tijd – de rol van organisatorische vernieuwingen in het economische
proces, bijgedragen aan de thematisering van ”organisatie-innovatie”. Hij (1991, p. 3)
definieert het begrip “organisatie-innovatie” als volgt: “Het zijn alle beslissingen van

                                                     
7 Williamson beschouwt vernieuwingen in organisatievormen, zoals de multidivisionele structuur en
het conglomeraat, als organisatie-innovatie. In Markets & Hierarchies (1975, hoofdstuk 8) werkt hij zijn
theoretische visie (Williamson kan worden beschouwd als de aartsvader van de economische
transactiekostentheorie) met betrekking tot de divisionele structuur uit. De multidivisionele structuur, of
M-form in Williamson’s terminologie, kent in zijn visie een vijftal karakteristieken die, door de
combinatie van het divisieconcept en een strategisch intern controle apparatus, leiden tot een
efficiënter interne miniatuur kapitaalmarkt (Williamson’s zogenaamde M-form hypothesis).
8 In een andere publicatie stelt Williamson (1979, p. 175) met betrekking tot de economische
betekenis van de organisatie-innovatie van de multidivisionele organisatie zelfs, dat deze in zijn visie
de belangrijkste innovatie van het Amerikaanse kapitalisme van de 20ste eeuw is (!)
9 Van Someren, een econoom die geïnteresseerd is in de wisselwerking tussen technische en
organisatorische innovaties, levert net als Williamson kritiek op de economische literatuur waarin
vrijwel uitsluitend de technische innovaties als inspiratiebron wordt genomen (p. 31).
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ondernemers die een alternatieve organisatie van de ondernemingsactiviteiten inhouden
met het doel meerwaarde te creëren. Derhalve definiëren wij een organisatorische
innovatie als een nieuwe, nog niet eerder voorgekomen, groepering of coördinatie van
ondernemingsactiviteiten”. Tegen de achtergrond van deze definitie presenteert Van
Someren (1991, p.3 en 135-137) een overzicht van organisatorische innovaties die in de
afgelopen 150 jaar zijn ontstaan. Het belangrijkste criterium bij zijn inventarisatie van
empirische fenomenen die als “organisatorische innovatie” kunnen worden aangemerkt is,
dat het vernieuwingen betreft waaraan niet onmiddellijk een technische vernieuwing ten
grondslag ligt. Naast organisatievormen of -structuren zoals de functionele organisatie en
de multidivisionele structuur, beschouwt hij ook andersoortige empirische fenomenen,
zoals containerisatie, JIT, Kanban, organisatieadvies,  als “organisatorische innovaties”.
Van Someren levert met betrekking tot de begripsvorming rond organisatie-innovatie twee
belangrijke aanvullingen. De eerste aanvulling is dat hij wijst op het belang van emulatie,
en de wisselwerking tussen technische en organisatorische vernieuwing (p. 62). Een
innovatie start in zijn visie een groeicyclus waarin, in de tijd bezien, wederom
vernieuwingen voorkomen. Deze incrementele verbeteringen duidt hij aan met het begrip
emulatie, met als gevolg (1991, p. 23): “.. het voorbijstreven van de oorspronkelijke
innovaties die geïntroduceerd werden door de pionier en de winsten van de
oorspronkelijke innovatie doen vergaan”. Met andere woorden, emulatie houdt in het
voorbijstreven van de oorspronkelijke innovatie en gaat derhalve verder dan ‘platte’
imitatie. Zijn tweede aanvulling is de uitwerking van de aard van organisatorische
innovaties. In zijn visie (p. 132) dwingt de wisselwerking of interactie tussen techniek en
organisatie, het emulatieproces, de ondernemer om besluiten te nemen. Organisatorische
innovaties bestaan in zijn visie dan ook uit één of meer inversies, die een nieuwe
groepering van ondernemingsactiviteiten mogelijk maakt. Deze ondernemersbesluiten
worden in de vorm van tegengestelde begrippenparen of inversies10 geformuleerd, die
uitdrukking geven aan de nieuwe inzichten van de ondernemer.  Eén van de voorbeelden
uit zijn tabel (pag. 135 – 137) met het overzicht van organisatorische innovaties en de
inversies die daaraan ten grondslag liggen, heeft betrekking op de multidivisionele
organisatie. Volgens Van Someren liggen hieraan twee inversies ten grondslag, namelijk :
• topmanagement formuleert strategie versus mengeling van strategische en

operationele beslissingen;
• decentralisatie van verantwoordelijkheid versus centralisatie van verantwoordelijkheid.

Van Someren’s stelling vormt een intrigerend aanknopingspunt voor deze studie doordat
deze verbonden kan worden met Chandler’s (1962) stelling, dat de organisatorische
innovatie van de multidivisionele organisatie is gelegen in het onderscheid tussen
strategische verantwoordelijkheid versus operationele verantwoordelijkheid, dat door het
topmanagement van de pionieronderneming was ontwikkeld. Kennelijk liggen inversies ten
grondslag aan organisatorische innovaties. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat Van
Someren weliswaar wijst op “het begrippenpaar” aspect, maar dit niet verder uitwerkt (ik
kom hierop terug in paragraaf 2.3 en werk dit verder uit in mijn eigen constructie van het
conceptuele model in hoofdstuk 3).

2.1.2 Conclusie

In deze paragraaf is  aan de hand van enkele kernauteurs inzicht gegeven in de wijze
waarop organisatie-innovatie in de literatuur wordt gedefinieerd en gethematiseerd. Op
basis van de bespreking van de verschillende auteurs kan worden geconcludeerd dat er
geen sprake is van een eenduidige definitie van het begrip organisatie-innovatie. Op basis

                                                     
10 Het begrip “inversies” wordt door Van Someren (1991, p. 132) gedefinieerd als: “een omkering of
verschuiving in tegenpolen”, en geven uitdrukking aan nieuwe inzichten van de ondernemer.
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van Schumpeter (1934, 1939) en Chandler (1962) kan enkel worden geconcludeerd dat
organisatorische innovaties vernieuwend zijn ten opzichte van de tot dan toe bestaande en
algemeen geldende organisatie- en managementpraktijken. Chandler (1962, p. 3) spreekt
in dit verband van de ‘state of the administrative art’; Schumpeter heeft het over de ’given
horizon of the businessman’. Ook bestaat er geen eenstemmigheid over de vraag welke
empirische fenomenen als organisatie-innovatie geclassificeerd kunnen worden en welke
hier buiten vallen. Wiliamson (1975, 1983) en Van Someren (1991) geven een vrij
veelomvattende opsomming. Chandler (1962) richt zich volledig op innovaties in
organisatievormen, waarbij het hem niet alleen om de structuur en de
managementmethoden gaat, maar ook om de organisatieprincipes die de grondslag
vormen van de nieuwe organisatievorm. Naast innovaties in organisatievormen, worden
dus ook andersoortige vernieuwingen als zodanig gekenmerkt. Williamson (1975) stelt
terecht vast dat eenduidige meetcriteria ontbreken, op grond waarvan zou kunnen worden
bepaald welke veranderingen in de organisatiestructuur als opportunistisch dan wel als
innovatie kunnen worden aangemerkt.  Van een uitgekristalliseerde theorie over
organisatie-innovatie kan derhalve nog niet worden gesproken. Naast innovatie is in de
literatuurbespreking ook ingegaan op diffusie en emulatie. Chandler (1962) stelt dat het
navolgen of overnemen van de innovatie (“diffusie”) voor individuele ondernemingen
majeure veranderingen impliceert. Toch duidt hij dit aan met “adaptive response”,
waarmee hij bedoelt te zeggen dat de verandering in de desbetreffende onderneming
incrementeel is ten opzichte van de bestaande “state of the administrative art”. Chandler
doet het voorkomen alsof een vernieuwend organisatieconcept probleemloos
overgenomen of geïmiteerd kan worden.
Diffusie vindt  in mijn optiek evenwel niet plaats via platte imitatie, maar managers zijn
gedwongen een innovatief organisatieconcept naar de eigen bedrijfspraktijk van hun
onderneming te vertalen (verderop in dit hoofdstuk ga ik hier verder op in). Hiermee komen
we op het emulatie begrip van Van Someren (1991), die stelt dat de emulatie in de loop
der tijd de oorspronkelijke innovaties voorbijstreeft door er verbeteringen in aan te
brengen. Met andere woorden, in de vertaling naar de eigen praktijk worden verbeteringen
ontdekt en ingebouwd. Op basis van Chandler (1962) kan met betrekking tot de innovaties
in organisatievormen worden geconstateerd dat deze niet alleen tot uiting komen in de
(organisatie)structuur maar ook in de managementmethoden en de organisatieprincipes
die de grondslag vormen van de organisatie. Met betrekking tot dit laatste element biedt
Van Someren’s (1991) zienswijze interessante aanknopingspunten, doordat hij
bouwstenen aandraagt die zich lenen voor verdere theoretische uitwerking. Het gaat
daarbij om tegengestelde begrippenparen of inversies die uitdrukking geven aan nieuwe
inzichten van de ondernemer, die ten grondslag liggen aan de door hem bedachte
vernieuwende groepering of coördinatie van ondernemingsactiviteiten (de innovatie).

2.1.3  Begripsafbakening en definities

In dit onderzoek is ervoor gekozen de volgende begrippen te hanteren:

Figuur 2.1: begripsafbakening
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Organisatorische innovaties komen voort uit inzichten van de ondernemer, die
vernieuwende ideeën ontwikkelt over nieuwe vormen van organisatie. De ondernemers
brengt deze vernieuwende inzichten onder woorden door middel van inversies, ofwel
tegengestelde begrippenparen. Indien deze vernieuwende ideeën ingang vinden bij de
andere managers van de onderneming, leiden ondernemersbesluiten tot een nieuwe
groepering van de ondernemingsactiviteiten. Van innovatie  is evenwel alleen dan sprake
indien een organisatievorm tot stand wordt gebracht, die vernieuwend is ten opzichte van
tot dan toe bestaande organisatie- en managementpraktijken (“state of the administrative
art”).  De innovatie is gebaseerd op de inversies, die een nieuwe grondslag vormen voor
de groepering van de ondernemingsactiviteiten. In deze studie worden de inversies ook
wel aangeduid met het begrip “organisatieprincipes”. De vernieuwende innovatievorm, die
gebaseerd is op deze organisatieprincipes (grondslag), komt tot uiting in de
organisatiestructuur (vorm) en de managementmethoden (werking). Diffusie heeft
betrekking op het overnemen en navolgen van de innovatie. Hiertoe is het noodzakelijk dat
de innovatie, en de ervaringen van de pionieronderneming, op enigerlei wijze (b.v via de
management literatuur) bekend raken en zich een positie gaan verwerven in de “state of
the administrative art”. Ik veronderstel dat diffusie in de vorm van een managementconcept
geschiedt. In mijn visie is platte imitatie niet mogelijk. De innovatie moet door managers
van andere ondernemingen worden geïnterpreteerd en naar de eigen bedrijfspraktijk
worden vertaald. Ik duid dit aan met translatie.  Emulatie heeft betrekking op een tijdens
deze vertaalslag bewerkstelligde verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke innovatie,
die zich kan voordoen in een van de drie elementen van de innovatie (organisatieprincipes,
structuur, of managementmethoden). Het begrip organisatievernieuwing reserveer ik voor
translatie en emulatie. Ik ben geïnteresseerd in de wijze waarop managers de innovatie
vertalen naar de eigen bedrijfspraktijk (translatie) en op onderdelen verbeteringen hierin
weten aan te brengen (emulatie).

2.2 Innovatie en diffusie van organisatievormen

Deze paragraaf bestaat uit drie subparagrafen. Allereerst (2.2.1) wordt een beeld
geschetst van de innovatie en diffusie van nieuwe organisatievormen in de VS, waaronder
Business Unit gestructureerde ondernemingen. Doel hiervan is een beeld te schetsen van
de ontwikkeling van de Angelsaksische “state of the administrative art”. Vervolgens (2.2.2)
wordt ingegaan op de Nederlandse managementliteratuur en de uitwerkingen die daarin
aan het business-unit-concept zijn gegeven. Doel is de diversiteit in uitwerkingen en de
Nederlandse “state of the administrative art” te illustreren. Deze diversiteit roept vragen op
over de rol van managementconcepten en de managementliteratuur. Ook dit thema komt
aan bod. De paragraaf wordt afgesloten met een conclusie (2.2.3).

2.2.1 De Angelsaksische ‘state of the administrative art’

In deze subparagraaf wordt een beeld geschetst van de organisatorische innovaties en de
diffusie van nieuwe organisatievormen in de Amerikaanse context. Vervolgens komt de
opkomst van het business-unit-concept aan de orde.

Innovatie en diffusie van nieuwe organisatievormen:
Tot 1850 is er weinig verandering opgetreden in de management- en organisatiepraktijken
van winstgerichte handelsondernemingen of ambachtelijke bedrijven11. Volgens Bruchey

                                                     
11 Uiteraard zijn er enkele uitzonderingen op deze regel. In de vaderlandse geschiedenis het meest
aansprekende voorbeeld de organisatie-innovatie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1602-
1647 (beschreven door Steensgaard, 1982). Ook in de militaire organisaties hebben zich innovaties
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(1956, p. 370-371) zou een Venetiaanse koopman uit de 15-de eeuw de management- en
organisatiepraktijken van een koopman uit Baltimore, omstreeks 1790, goed begrijpen.
Rond 1850 ontstond in de VS echter een nieuwe economische organisatievorm, de
moderne industriële onderneming (‘managerial business enterprise’), alsmede een nieuwe
‘subspecies of economic man’, de gesalarieerde manager (Chandler, 1990, p.2). Voor
deze periode werden economische activiteiten in kleine, lokaal gevestigde familiebedrijven
uitgevoerd, waar het aantal gesalarieerde managers zeer gering was. Kenmerkend aan de
nieuwe economische institutie was, dat deze bestond uit een aantal verschillende
bedrijfseenheden die bestuurd werden door een hiërarchie van voltijds gesalarieerde
managers (Chandler, 1990, p. 14). De industriële onderneming bestaat derhalve naast de
productiefunctie uit een ‘governance structure’ (Chandler, 1990, p. 14; cit. Williamson,
1981). Juist het bestaan van deze hiërarchie ofwel ‘governance structure’ is ervoor
verantwoordelijk dat de activiteiten van de gehele onderneming meer zijn dan de som van
de delen of bedrijfseenheden (Chandler, 1990, p. 15).
In de periode tussen 1850 - 1890 creëerden managers van twee Amerikaanse
spoorwegbedrijven de functionele organisatie (Chandler, 1962, p. 19-42). In deze
organisatievorm werd onderscheid gemaakt tussen divisies en het lijn – staf principe, dat
algemeen wordt beschouwd als een organisatorische innovatie (Chandler, 1962,
Williamson, 1975, 1983; Van Someren 1991).
In de periode 1880 - 1920 droegen urbanisering en technologische innovaties (zoals de
verbrandingsmotor en elektriciteit) sterk bij aan een forse economische groei en de
totstandkoming van de eerste grootschalige industriële ondernemingen. Een aantal van
deze ondernemingen (DuPont voorop) richtten grote ontwikkelingsafdelingen op. Door
gesystematiseerd onderzoek en ontwikkeling (R&D) werd een brede range aan nieuwe
producten en toepassingen voortgebracht. Volgens Chandler (1962) leidde deze groei door
(gerelateerde) diversificatie tot een toename van het aantal en de complexiteit van zowel
“operationele”  als “entrepreneurial” activiteiten. Chandler (1962, p. 44): “The problems of
obtaining materials and supplies, of manufacturing and of marketing a number of different product
lines for different types of customers or in different parts of the world made the tasks of departmental
headquarters exceedingly difficult to administer systematically and rationally. The coordination of
product flow through the several departments proved even more formidable”. Chandler’s ‘Structure
follows strategy’ these is dan ook dat diversificatie en de managementproblemen die
hiervan het gevolg waren, bijdroegen aan de totstandkoming van de organisatorische
innovatie van de multidivisionele organisatievorm (p. 44): “By placing an increasing strain on
existing administrative structures, territorial and to a much greater extent product diversification
brought the multidivisional form”.
De diffusie van de multidivisionele structuur in de VS kwam evenwel pas goed op gang na
WO II (Chandler, 1962, hoofdstuk 7). In Europa markeerde volgens Franko (1976) de
afschaffing van het tarievenstelsel in de Europese Economische Gemeenschap en de
vorming van een Europese markt, per 1 juli 1968, een omslagpunt12. Vóór deze datum

                                                                                                                                    
voorgedaan, zoals bijvoorbeeld organisatie-innovaties in het leger door Prins Maurits in de periode
1590-1600 (beschreven door Mastenbroek, 1993).
12 Voor het einde van 1972 hadden 38 van de 81 door Franko onderzochte continentaal Europese
ondernemingen een reorganisatie naar de divisionele structuur aangekondigd (waarvan 20 reeds voor
1970 gerealiseerd waren). Uit de gegevens van Franko (1976, p. 188) blijkt evenwel dat de moeder-
dochter structuur in het Europa van begin 1971, alhoewel met marginaal verschil met de
productdivisiestructuur nog steeds het meest gebruikte organisatiemodel was om de
internationalisering gestalte te geven. Amerikaanse multinationale ondernemingen daarentegen
hadden een andere organisatorische ontwikkeling gekozen en doorgemaakt. De internationalisering
van Amerikaanse ondernemingen was in hoge mate via de internationale divisie structuur verlopen,
waarbij alle overzeese activiteiten in één divisie werden ondergebracht (Stopford & Wells, 1972). De
organisatorische ontwikkeling of evolutie van continentaal Europese ondernemingen (met name
MNC’s) verschilt volgens Franko (1974, 1976) dan ook in niet onbelangrijke mate van die van
Amerikaanse MNC’s (zoals beschreven door Stopford & Wells, 1972).
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hadden de meeste Europese ondernemingen een functionele structuur of een ‘holding
company’ structuur (deze wordt door Franko, 1976, aangeduid met de titel moeder-dochter
structuur). Europese ondernemingen gingen volgens Franko (1976, p. 188) pas eind jaren
zestig – begin jaren zeventig, als gevolg van de vorming van een Europese markt, op grote
schaal over op het multidivisionele organisatieconcept (diffusie).
Eind zestiger, midden zeventiger jaren kwam, min of meer parallel aan de totstandkoming
van het conglomeraat en de BU-structuur (zie hierna), nog een andere organisatie-
innovatie tot stand: de matrixorganisatie. De matrixorganisatie werd destijds primair
beschouwd als een complex en “geavanceerd” organisatiemodel, dat werd geassocieerd
met complexe technologische ondernemingen, met name in de vliegtuigbouw, defensie-
industrie en ruimtevaart (Galbraith, 1973; Sayles, 1976). Het matrix-, of duale
zeggenschapsprincipe brak op fundamentele wijze met het traditionele ‘unity of command’
principe (afkomstig van Fayol, 1916), dat het managementdenken decennia lang
gedomineerd heeft. In de literatuur bestaan slechts weinig aanwijzingen over de diffusie
van de matrix organisatie in Europa13.

De innovatie van de Business Units en het conglomeraat (1960 - 1980):
Aan het eind van de vijftiger jaren was het multidivisionele organisatiemodel in de VS
uitgegroeid tot het dominante organisatiemodel14. In de tweede helft van de jaren zestig
kwamen in de VS een tweetal onderling gerelateerde nieuwe organisatorische innovaties
tot stand (Chandler, 1996, p. 233; Williamson, 1975, 1983), namelijk (1) de vorming van
“Business Units” en (2) het ontstaan van conglomeraten. Het begrip “Business Unit” komt
in de Amerikaanse literatuur overigens al in een vroeg stadium voor. Jenks wees in 1949 al
op de moeilijkheid dit begrip exact te definiëren. Het begrip “Business Units” werd ook al
door Chandler (1962) gehanteerd, maar ook hij voorzag het niet van een expliciete
betekenis15. Hall (1978) beschrijft het begrip “Business Unit” daarentegen wel expliciet,
namelijk als een organisatorische eenheid die een duidelijk afgebakende product/markt
combinatie bedient met een eigen helder gedefinieerde strategie. Hall doelt derhalve op de
betekenis van het strategisch planningsconcept: de “strategische Business Unit” (SBU). Dit
concept is gebaseerd op creatie van een nieuwe managementmethode, de strategische
planning, in de onderneming General Electric in het begin van de jaren zeventig. Deze
vernieuwende, en op het SBU-concept gebaseerde, portfolioplanning
managementmethode heeft veel aandacht getrokken in de literatuur (zie onder meer Buzell
et al., 1975; Hedly, 1977; Davidson & Hapeslagh, 1982; Hapeslagh, 1982; Wensley, 1982;
Hamerhesh & White, 1984; Prescott et al., 1986).
Chandler (1991) heeft de betekenis van het business-unit-concept uitgebreid behandeld in
het artikel ‘The functions of the HQ unit in the multibusiness firm’. Hierin schetst hij de
organisatorische ontwikkeling van GE en DuPont, van een multidivisionele organisatie (M-
form) met twee lagen, naar organisatiestructuren met drie of meer
                                                     
13 In de Europese context refereert enkel Franko (1976) aan enkele matrixorganisaties binnen Philips
en Giba Ceigy begin jaren zeventig. Een mogelijke verklaring voor de geringe aandacht in de literatuur
voor de matrixorganisatie is dat nooit sprake is geweest van vergaande diffusie. Enig bewijs hiervoor
kan worden gevonden bij Bartlett & Ghoshal (1990). Zij stellen namelijk dat “de matrixorganisatie”,
toen deze organisatievorm eind jaren zeventig en begin jaren tachtig in “de mode” kwam, sindsdien de
hoge verwachtingen niet heeft kunnen waarmaken doordat managers niet in staat bleken de duale
structuur adequaat te hanteren.
14 Volgens Rumelt (1986, p. 65) hanteerden in 1959 48% van de grootste Amerikaanse
ondernemingen het multidivisie organisatiemodel; dit percentage zou oplopen tot 76% in 1969. De
gedecentraliseerde productdivisie werd alom gezien als een oplossing voor het probleem om
diversiteit te managen (Rumelt, 1986, p. ix).
15 Chandler (1962, p. 130) wijst namelijk op het feit dat GM uit een agglomeratie van vele “Business
Units” bestond, en dat ook binnen Sears Roebuck “Business Units” konden worden aangetroffen
(1962, p. 284). Chandler lijkt met het begrip “Business Units” eenvoudigweg bedrijfseenheden te
willen aanduiden.
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resultaatverantwoordelijke organisatorische niveaus, waarin “Business Units” een van deze
organisatorische lagen vormen16. Hierbij gebruikt Chandler GE en Du Pont als
gevalsstudies. Hij beschouwt de ontwikkeling van deze beide ondernemingen als
representatief voor veel andere Amerikaanse industriële ondernemingen, die zich destijds
in de diversificatiegolf bevonden. Chandler (1996, p. 233):
“The solution [voor toenemende diversificatie en schaalgrootte; LJW] at Du Pont and many other
companies was to form functionally integrated Business Units (often termed profit centers) within
their enlarged divisions to coordinate and control a single product or very closely related product lines.
In others, it was to place a number of divisions under the control of a larger ‘group’ office. But
whatever the name used, by the 1970s most large multi-business enterprises had at least three (not
just two) levels of autonomous planning and administrative offices - the Business Unit, the division,
and the corporate headquarters”.

Chandler (1991) beschouwt Business Unit vorming en de totstandkoming van
conglomeraten in de VS als een logisch vervolg op de M-form: als emulatie derhalve.

Williamson (1985, p. 288) gaat in op de totstandkoming van conglomeraten als empirische
fenomenen, waarbij ook hij conglomeraat vorming beschouwt als logisch vervolg op de ‘M-
form innovation’17. Williamson (1985, p. 289) stelt dan ook dat de “organisatielogica” van
de M-form ook van toepassing is op het conglomeraat. Het bestaansrecht van het
conglomeraat als ‘corporate governance structure’ ontleent Williamson aan het feit dat het
conglomeraat, door de interne controlemechanismen, beter dan de markt in staat is de
functie van kapitaalmarkt te vervullen. De grondslag van het conglomeraat is in zijn denken
dan ook gebaseerd op de inversie tussen de portfolio bevoegdheid van de
holdingmanagers en de businessverantwoordelijkheid van de Business-unitmanagers (de
managementlagen die zich tussen de holding en het Business-unitniveau bevonden
hadden rollen die daartussenin lagen). De organisatiestructuur van het conglomeraat is in
wezen gebaseerd op een verder doorgevoerd multidivisioneel organisatiemodel, minimaal
bestaande uit drie (holding-, divisie en Business-unitniveau) en vaak meer (“sector” of
“groep”) resultaat verantwoordelijke managementlagen. In deze, op basis van “Business
Unit” gestructureerde, grootschalige ondernemingen of conglomeraten kunnen
portfoliomanagement en geformaliseerde strategische planningssystemen als de

                                                     
16 Chandler (1996, pp. 236-237) noemt enkele illustratieve voorbeelden. Voor WO II was het aantal,
door het hoofdkantoor van grote gediversifieerde ondernemingen bestuurde, divisies veelal nauwelijks
groter dan 10; slechts in enkele gevallen werden rond de 25 divisies bestuurd. Rond 1969 bestuurde
een groot aantal ondernemingen tussen de 40-70 divisies, en sommigen zelfs nog meer. General
Electric bestond bijvoorbeeld uit 190 Business Units, welke waren geclusterd in 46 divisies, welke
vervolgens onder de hoede van 10 groepen waren gebracht en welke vervolgens aan het
hoofdkantoor rapporteerden. ITT bestond zelfs uit meer dan 200 Business Units.
17 Onder de ‘series of organisational innovaties’ verstaat Williamson (1985, p. 274, 290), naast de
reeds hierboven vermeldde organisatorische innovaties, ook de multinationale onderneming (MNE).
Williamson beschouwt de MNE als een evolutie van de multidivisionele organisatie en het
conglomeraat. Williamson (1985, p. 291): “The conglomerate uses the M-form structure to extend
asset management from specialized to diversified lines of commerce. The MNE counterpart is the use
of the M-form structure to extend asset management from a domestic base to include foreign
operations”. Volgens Williamson is de specifieke MNE organisatievorm erop gericht ‘foreign direct
investments’ te managen. In een eerder publicatie beschouwde Williamson (1975, p. 161-162) het
conglomeraat reeds als een tussenschakel tussen de M-form en de kapitaalmarkten (waarbij de
banken een tussenpositie zouden innemen). Williamson (1985, p. 289) beschouwt het conglomeraat
namelijk als een miniatuur kapitaalmarkt, waarin de herverdeling van de gegenereerde cash flows
onderhevig zijn aan interne competitie, in plaats van daar te herinvesteren waar deze cash flow
gegenereerd was.



18

dominante managementprocessen worden beschouwd18. Deze visie wordt zowel door
Chandler (1996) als Williamson (1985) onderschreven.

Besturing van (multi) Business Unit ondernemingen:
Opvallend is dat het business-unit-concept in de Angelsaksische literatuur nauwelijks als
organisatieconcept is gethematiseerd. In de jaren tachtig is daar namelijk een stroming
ontstaan die zich primair richtte op de besturing van Business Units en multibusiness
ondernemingen (de zogenaamde strategisch management benadering). Vanaf midden
jaren tachtig draaide het om de vraag hoe (multi-)business ondernemingen bestuurd
konden worden, en hoe ondanks de decentralisatie toch een zekere mate van samenhang
of synergie kon worden bewaard (Doz & Prahalad, 1981, Porter, 1980, 1985; Arzac, 1986;
Govindarajan, 1986; Goold & Campbell, 1987; Prahalad & Doz, 1987; Nevgear, 1988)19.
Andere auteurs gaan in op specifieke managementmethoden die betrekking hebben op de
besturing van multibusiness ondernemingen (Prahalad & Doz, 1981; Goold & Quin, 1990;
Ezzamel, 1992)20. Weer enkele jaren later, als de gedecentraliseerde Business Units
invloedrijke posities verworven hebben binnen de ondernemingen of concerns waarin ze
opereren, komt de vraag op of, en zo ja hoe, de top van ondernemingen nog waarde kan
toevoegen aan de Business Units (Chandler, 1991, Hungenberg, 1993; Goold et al., 1994;
Hill, 1994; Vizjak, 1994). Galbraith & Lawler III (1993) maken onderscheid tussen een
zestal Business Unit organisaties. Ook komt de vraag op hoe “Business Units” zichzelf
zouden kunnen vernieuwen (Whitney, 1996). Al met al is sprake van een grote diversiteit in
betekenis of uitwerking van het concept “Business Units”.

2.2.2 Het business-unit-concept in de Nederlandse management literatuur

Dit hoofdstuk opende met een citaat van de voorzitter van de Stichting Management
Studies in het voorwoord van Wissema’s boek over unitmanagement (1987, p. V): “De
SMS wil met dit onderzoek een bijdrage leveren aan de discussie over nieuwe
organisatievormen die inspelen op de behoefte aan flexibiliteit”. In de eerste alinea van zijn
voorwoord stelt Albrecht verder dat “functionele, bureaucratische organisaties immers
veelal niet in staat zijn om aan deze eisen van flexibiliteit te voldoen”. Beide citaten geven
treffend aan dat de opkomst en populariteit van het business-unit-concept in Nederland
kan worden verklaard uit de behoefte aan meer ondernemerschap en flexibiliteit in grote
ondernemingen met gebureaucratiseerde structuren. We kunnen hieruit opmaken dat in
deze tijdsperiode het doorbreken van bureaucratische structuren en het vergroten van
flexibiliteit en ondernemerschap een actueel management thema vormde. Met andere
woorden, het concept van Business Units was ingebed en trachtte vernieuwingen aan te
brengen in de destijds bestaande “state of the administrative art” in Nederland.

                                                     
18 Het gebruik van de portfolioplanning methodiek nam in de jaren zeventig een grote vlucht. Volgens
Hapeslagh  (1982) gebruikten rond 1979 ongeveer 45% van de Fortune 500 concerns een of andere
vorm van de portfolioplanning methodiek
19 Tegelijkertijd neemt, tegen de achtergrond van de matige winstcijfers van grote concerns in de jaren
tachtig en onder invloed van ‘shareholder management’ denken (Rappaport, 1986), de kritiek op grote
ondernemingen en hun trage bureaucratische structuren toe (zie bijvoorbeeld ‘ecplipse of the public
corporation’, Jensen, 1989).
20 Ook is een stroming in de literatuur zichtbaar die bestaande managementmethoden ter discussie
stelt en oproepen tot vernieuwingen daarin (Eccles, 1991; Johnson & Kaplan, 1987; Cooper & Kaplan,
1988; Mintzberg, 1994; Kaplan & Norton, 1996).
In Martinez & Jarillo (1989) wordt overigens een helder overzicht gegeven van de evolutie in het
onderzoek naar managementmethoden in multinationale ondernemingen.
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Waar het gaat om het business-unit-concept zelve, vallen met name de publicaties van
Wissema (1987) en de Ruijter et al. (1992) op, doordat zij dit concept expliciet en
nauwkeurig definiëren  en uitwerken.

Wissema’s uitwerking21 van het business-unit-concept:
Wissema (p. 7, 1991) definieert unitmanagement als “een managementstijl en een
organisatievorm gericht op het decentraliseren van ondernemerschap binnen een
organisatie”.  Dit wordt bereikt door de integrale business verantwoordelijkheid voor
bepaalde Product/Markt Combinaties toe te kennen aan zogenaamde “Business Units”. Er
is pas sprake van unitmanagement als er echte units ontstaan, dat zijn eenheden die
kenmerken in zich dragen van een echte onderneming. De Business Units dienen een
aantal kenmerken te hebben (p. 15), zoals eigen beleid, resultaatverantwoordelijkheid,
eigen functies, eigen producten en markten, eigen cultuur. Tegelijkertijd mag de
samenhang en synergie tussen de Business Units niet verloren gaan. Citaat (p. 15, 1991):
“Ondanks zijn zelfstandigheid blijft de unit een integrerend onderdeel van de 'moederorganisatie'.
Integrerend betekent hier dat de verbindingen naar andere units en naar de holding ook voor de unit
zelf van essentieel belang zijn. Deze verbindingen komen voort uit de synergie die er, ondanks de
zelfstandigheid, bestaat tussen de verschillende onderdelen van de onderneming. Zonder deze
verbindingen kan de unit niet of veel minder goed leven en hierin ligt het eigenlijke bestaansrecht van
de moeder [corporate niveau]. …. . Unitmanagement is de synthese tussen de voordelen van de
zelfstandigheid van de kleine unit en de synergie van de grotere organisatie".

Zijn ‘klassieke recept’ (p. 117, 123) om Business Units in te delen en zijn methode (p. 140)
om tot unitmanagement over te gaan vormen nuttige handreikingen voor managers.
Wissema (1991, p. 19) beschouwt unitmanagement als een logisch gevolg op de
(multi)divisieorganisatie (de M-form). Hij tekent daarbij aan dat het belangrijkste verschil is
gelegen in het aantal en de omvang van de resultaatverantwoordelijke eenheden binnen
een concern. Verder signaleert hij dat er een positief spanningsveld gecreëerd wordt
tussen de autonomie van de unit en de wederzijdse afhankelijkheid van unit en corporate
niveau. Hij (1991, p. 107) beschouwt unitmanagement als “het organisatorische
complement van strategisch management”.  De organisatorische bouwstenen van
unitmanagement zijn de Business Units; deze zijn te beschouwen als operationele
eenheden. De bouwstenen van strategisch management zijn daarentegen strategische
planningeenheden. Wissema haakt met deze zienswijze aan bij het, in de Angelsaksische
portfoliomanagement literatuur reeds langer gehanteerde concept van planningseenheden,
ofwel ‘Strategic Business Units’ (SBU’s) die aldaar een lange traditie kennen (zie Hedley,
1977; Hamerhesh & White, 1984; Hapeslagh, 1982; Buzell, 1975; Davidson & Hapeslagh,
1982; Wensley, 1982, Hall, 1978).
Dat er evenwel geen sprake is van een eenduidige uitwerking van dit concept wordt
duidelijk door het feit dat hij (p. 27, 1991) een zevental gradaties van unitmanagement
onderscheidt22. Illustratief is ook dat dit ogenschijnlijk eenduidige concept in de praktijk van
een aantal Nederlandse ondernemingen verschillende uitwerkingen heeft gekregen. Met
andere woorden, Wissema (1987) bevestigt nog eens Chandler’s (1962, p. 303) stelling,
dat hoewel de noodzaak voor structurele vernieuwingen gelijksoortig kan zijn, de
uitwerkingen in de context van specifieke ondernemingen, op basis van een ogenschijnlijk
eenduidig concept, grote verschillen te zien kunnen geven. Het verschil is dat Chandler

                                                     
21 De publicatie van Wissema (1987), Unitmanagement- het decentraliseren van ondernemerschap, is
feitelijk een verslag van een onderzoek dat is verricht in opdracht van Stichting Management Studies.
Wissema beschrijft in zijn boek de resultaten van vijf gevalstudies en 11 mini cases naar ervaringen
van ondernemingen met unit-achtige constructies.
22 Alleen de unit-organisatie met centrale staven en de unit-organisatie met decentrale staven worden
door Wissema als 'echt' unitmanagement geclassificeerd, “omdat alleen deze het ideaal van de
'onderneming binnen de onderneming' benaderen".
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(1962) de uitwerking van het concept “divisies”23 beschrijft en Wissema (1987) dit met
betrekking tot “Business Units” doet. In essentie kan worden gesteld dat Wissema (1987)
Chandler’s stelling lijkt te bevestigen dat managers zoeken naar maatwerk “vertaling” van
een ogenschijnlijk eenduidig concept, naar specifieke oplossingen die de kernproblemen
van hun ondernemingen adresseren.
Tegelijkertijd moet gewezen worden op het feit dat Wissema met geen woord rept over de
processen die ten grondslag lagen aan de totstandkoming van Business Units of de
invoering van unitmanagement in de door hem onderzochte cases

De Ruijter’s et al. (1992) uitwerking van het business-unit-concept24:
De Ruijter et al. (1992) presenteren een soortgelijke uitwerking van het business-unit-
concept als Wissema (1987). De Ruijter et al (p. 32, 239) definiëren een Business Unit als:
 "een organisatorische eenheid waarbinnen de verantwoordelijk en bevoegdheid voor één of meerdere
productmarktcombinaties is neergelegd ten aanzien van:
• alle primaire en alle haar ondersteunende activiteiten;
• beleid en uitvoering voor de eigen unit;
• het in eigen beheer uitvoeren of uitbesteden;
• resultaat op korte en lange termijn".

Kenmerkend aan deze definitie is dat de Ruijter et al. de unit veel verantwoordelijkheden
en bevoegdheden toedichten, zowel op korte als lange termijn, en dat deze zeggenschap
zich beperkt tot één of meerdere product/marktcombinaties. Deze
verantwoordelijkheidsstelling impliceert dat het onderscheid tussen strategische en
operationele verantwoordelijkheid, dat aan de basis van de multidivisionele organisatie ligt,
is losgelaten. Beide verantwoordelijkheden worden geïntegreerd binnen een Business
Unit. Echter, één organisatieprincipe is in hun ogen van essentieel belang: "Alle actoren
dienen zich te concentreren op hun kritische activiteiten" (p. 114). Voor de units zijn de
kritische activiteiten de stappen van het primaire proces. De Ruijter et al. hanteren dan ook
de stelregel dat voor kritische activiteiten geldt "zelf doen, tenzij ...". Voor overige
activiteiten geldt "uitbesteden, tenzij ...".
In dit kader komt ineens de service unit in beeld. Zij bespreken uitgebreid de verschillende
rollen en verantwoordelijkheden van de Business Units, de topleiding, de ondersteuning,
divisies en locaties in een Business Unit organisatie. Er is evenwel een belangrijk verschil.
De Ruijter et al. maken een scherper onderscheid dan Wissema (1987) in de
“ondersteuning”, door met “staf-“ en “service” activiteiten in organisatorische zin

                                                     
23 Illustratief is dat het begrip “divisie” ook geëvolueerd is. De oorsprong van het begrip “divisie” is
namelijk gelegen in de 1820-1830-er jaren, bij de aanleg van het Eriekanaal waarbij de constructie
van dit kanaal in delen, stukken (“divisies”) was opgesplitst (Chandler, 1962). Met betrekking tot het
woordgebruik is opvallend dat ten tijde van de organisatie-innovatie van de multidivisionele structuur
binnen Du Pont het woord “divisie” niet werd gehanteerd: binnen DuPont sprak men namelijk van
“departments”. Chandler (1991, p. 45): “At Du Pont such [product] divisions were termed
departments”. Begin jaren zestig, als Chandler zijn boek Strategy and Structure (1962) schrijft is het
begrip “divisie” algemeen geaccepteerd onderdeel van de toenmalige ‘state of the administrative art’
geworden. Chandler (1962) illustreert daarmee hoezeer organisatorische ontwikkelingen plaats vinden
binnen en worden beïnvloed door de ‘state of the administrative art’
24 De Ruijter was tot en met 1995 directeur van het organisatie adviesbureau Rijnconsult (Oosterbeek,
later Velp), dat haar oorsprong had in de interne organisatieafdeling van Akzo die in 1978
verzelfstandigd werd waarna in 1986 een management buy-out plaatsvond. De Ruijter heeft
verschillende bijdragen geleverd aan de totstandkoming van Business Units binnen Akzo. Deze rol en
bijdragen zullen in de verschillende hoofdstukken van de Akzo casus aan de orde  komen. Zijn
publicatie is mede gebaseerd op zijn Akzo ervaringen. Overigens, aan de totstandkoming van deze
publicatie heb ik in het jaar 1992, als junior adviseur van Rijnconsult b.v., een bijdrage mogen leveren
in de vorm van literatuuronderzoek, redigeren teksten etc.
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onderscheidenlijk om te gaan25. Deze service activiteiten worden gebundeld en
georganiseerd in Service Units. Een manager van een Service Unit is in hun optiek (p.
144), net als zijn collega Business Unit manager, binnen kaders verantwoordelijk voor zijn
voortbrengingsproces, alle hem ondersteunende functies, eigen beleid en uitvoering
daarvan en resultaat op korte en lange termijn. De service unit dient zijn relaties met zijn
afnemers, zoals Business Units, op te bouwen via een klantleverancier relatie (met
tariefstelling voor services, prestatiemaatstaven en servicecontracten). Rol en omvang van
de staf daarentegen worden ingeperkt en zijn in hun definitie uitsluitend gericht op de
ondersteuning van een managementniveau bij de besturing van haar organisatie-eenheid.
Hierbij is sprake van een eenduidige hiërarchische relatie met dit managementniveau. Dit
Service unit concept, dat zij uitgebreid uitwerken, kan bij Wissema (1987) niet worden
aangetroffen26. In tegenstelling tot Wissema (1987) gaan de Ruijter et al (1992) verder nog
uitgebreid in op de eisen die leiding geven in een Business Unit omgeving stelt aan
leidinggevenden (hoofdstuk 6) en de inrichting van het veranderingsproces (hoofdstuk 7).
Ook hier kunnen managers nuttige handvatten aantreffen, maar ook hier (net als bij
Wissema) moet worden opgemerkt dat de aandacht voor de processen die ten grondslag
liggen aan de totstandkoming van Business Units (te) beperkt is.

Het Business-unit-concept en aanverwante managementconcepten:
In de Nederlandse context heeft een aantal auteurs, waarbij organisatieadviseurs
domineren27, in de periode midden jaren tachtig – midden jaren negentig, hun eigen
inkleuring gegeven aan het “Business Units” concept en aanverwante
managementconcepten, zoals intern ondernemerschap, verzelfstandiging, integraal
management en verplatting28. Een korte bloemlezing, om de diversiteit in uitwerkingen te
illustreren. Weggeman et al. (1985) spreken van ondernemen binnen de onderneming om
nieuwe speelruimte voor intern ondernemerschap te creëren. Wissema (1987) introduceert
unitmanagement als een organisatievorm gericht op het decentraliseren van
ondernemerschap binnen een organisatie. Van Londen (1990) benadrukt het belang van
management development in een decentrale Business Unit structuur. Kastelein (1990)
introduceert een sterk systeemtheoretisch georiënteerd model van modulair organiseren,

                                                     
25 De reden waarom de Ruijter et al. zeer veel aandacht besteden aan de ondersteunende activiteiten
is dat bij aanvang van het veranderingsproces vaak een situatie wordt aangetroffen, "waarin de
ondersteuning, onafhankelijk van aard en organisatorische plaats van de activiteit, onder één noemen
zijn gebracht: de staf. Onder deze verzamelterm treffen we vaak een grote verscheidenheid van
activiteiten aan, variërend van Financiën en Controlling tot de bewakingsdienst en het
bedrijfsrestaurant. In veel gevallen werken deze afdelingen voor een aantal organisatieonderdelen.
Het is vaak onduidelijk waar de specifieke impuls ligt om een bepaalde activiteit te verrichten" (p. 139).
Door deze mix van activiteiten, langs de lijnen van de definities van staf- en hulpactiviteiten, te
scheiden en aldus op te splitsen naar stafafdelingen en SUs kan "een voortdurende (positieve)
spanning gecreëerd worden tussen de vrager en de aanbieder van de ondersteuning waardoor
doorlopend kosten/batenafwegingen en kwaliteitstoetsing plaatsvinden. .... Dit impliceert een kanteling
van de traditionele verticale, hiërarchische relatie tussen aanbieder en bovenliggend
managementniveau naar een horizontale klant-leverancierrelatie" (p. 143). De Ruijter et al. trachten
dus via de vorming van interne SUs binnen de organisatie (hiërarchie) interne marktwerking te
bevorderen.
26 Is hier sprake van een emulatie? Deze vraag zal in Akzo casus beantwoord worden. Zie hoofdstuk 7
van de Akzo casus, waarin is aangegeven hoe dit service-unit-concept is ontstaan, en hoofdstuk 10
(conclusie).
27 Karsten & Van Veen (1998) verklaren dit uit  de commerciële belangen van adviseurs.
28 De opkomst van het BU-concept en gerelateerde concepten lijkt sterk ingebed te zijn geweest in de
desbetreffende tijdsperiode, namelijk medio/eind jaren tachtig. Een citaat uit de publicatie,
Ondernemen binnen de onderneming - het creëren van speelruimte - (Weggeman et al., 1985, p. 3),
illustreert dit: “De reden voor het ontstaan van dit boek is het feit, dat in Nederland een nieuw
ondernemerselan èn bitter nodig is èn ook weer kansen ziet en krijgt” (zie ook het voorwoord van F.C.
Rauwenhoff, voormalig voorzitter van de hoofddirectie van de Nederlandse Philipsbedrijven b.v).
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als alternatief voor het Weberiaanse model van de bureaucratische piramide. Annink
(1991) heeft specifiek oog voor de tendens tot verzelfstandiging van concernonderdelen.
De Ruijter et al. (1992) spreken van integrerend leiding geven en unitvorming als een
organisatorisch antwoord op de eisen die in de toekomst aan organisaties worden gesteld.
Doorewaard & De Nijs (1992) benadrukken het belang van integraal management,
waarmee zij een organisatieconcept voor herontwerp van de productiestructuur, gebaseerd
op de moderne sociotechniek, bedoelen dat binnen Business Units (maar ook binnen
andere zelfstandige resultaatverantwoordelijke organisatie-eenheden) zou kunnen worden
ingevoerd. Keuning et al. (1993) richten daarentegen de aandacht expliciet op de
topstructuur van organisaties en spreken van verplatting, het verminderen van het aantal
managementlagen in een organisatie, om de effectiviteit te verbeteren. Van den Bosch
(1993) gaat in op het spanningsveld in Business Unit organisaties tussen synergie en
decentralisatie, een thema dat ook al door Van Londen (1992) is gethematiseerd. Van
Aken (1993) en Scholten & Gerrichhauzen (1994) benadrukken intern ondernemerschap.
Wijers (1994) gaat in op het dilemma om binnen concerns met sterk autonome decentrale
eenheden, meer samenwerking (“horizontale synergie”) te bevorderen, zonder dat de
voordelen van decentralisatie verloren gaan. Strikwerda (1994) voorspelt het einde van
Business Units, doordat in zijn optiek de interne organisatie niet meer kan voldoen aan de
coördinatiebehoeften die ontstaan als gevolg van vervaging van grenzen tussen
productmarkten. Keuning et al. (1993, p. 11) geven de samenhang tussen de verschillende
hierboven genoemde thema’s of benaderingen treffend weer door te stellen dat
unitmanagement, decentralisatie, verplatting, verzelfstandiging etc. verschillende
structuuroplossingen zijn voor de verbetering van de effectiviteit van organisaties.

Rol van managementconcepten:
Bovenstaande bloemlezing roept vragen op over de rol van managementconcepten in de
managementliteratuur. Nohria & Eccles (1992) hebben als een der eersten een kritische
noot geplaatst bij het fenomeen managementconcepten. Nohria & Eccles (1992, p. 2)
wijzen erop dat sinds de jaren tachtig, een breed spectrum van wetenschappers,
consultants en managers een groot aantal nieuwe concepten heeft ontwikkeld en
verspreid29. Er is sprake van een zoektocht naar nieuwe organisatiepraktijken - nieuwe
woorden, nieuwe organisatiestructuren, nieuwe systemen, nieuwe strategieën etc. Nieuwe
begrippen en woorden kunnen een nuttige functie hebben om bepaalde aspecten in een
bepaalde tijd te bedrukken30. Het gevaar is volgens hen evenwel dat het verleden en de
feitelijke situatie onvoldoende worden (h)erkend en een dol makende jacht op nieuwe
organisatieterminologie ontstaat31. Zij benadrukken de rol van taal en communicatie bij het

                                                     
29 Door het toenemende aantal business schools, MBA studenten, de groeiende omvang van de
consultancy industrie en het grote aantal managementboeken en tijdsschriften, is de bewustwording
van en kennis over de nieuwste managementpraktijken sterk gestegen. Zich baserend op Langstaff
(1991), wijzen Nohria & Eccles (1992, p. 7) op een illustratief voorbeeld: alleen al in het jaar 1990 zijn
in de VS meer dan 1600 nieuwe management boeken verschenen. Ook Ebbs (1990) en Grint (1997)
wijzen op de opkomst en neergang van vele management ‘fads’ sinds begin jaren tachtig.
30 Buitengewoon illustratief zijn de beide voorbeelden die Nohria & Eccles (1992) aanhalen, als zij
erop wijzen dat een betoog van Mary Parker Follet uit 1926, alsmede een betoog van Drucker uit 1959
zonder problemen zouden kunnen worden gebruikt in de context van de jaren negentig. De gebruikte
begrippen en de gloedvolle betogen om nieuwe organisatiepraktijken toe te passen zijn dezelfde als
de hedendaagse retoriek. Hun (1992, p. 25) conclusie is dan ook: “As Drucker’s work illustrates, every
generation of management discourse portrays the present as especially challenging, stereotypes the
past, and then paints a vision of the future that is sharply contrasted with it. Every generation believes
itself to be on the forefront of a new managerial frontier and posits the coming of a new organisation
that will revolutionize the way people work and interact”.
31 Het gevaar van managementhype (Van Veen & Karsten 1997) is dan ook reëel. Zij stellen dat
managementconcepten een marktwaarde vertegenwoordigen, doordat deze op de informatiemarkt
kunnen worden verkocht. Zogenaamde “management goeroes” en consultants hebben belang bij het
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stimuleren en tot stand brengen van veranderingen in ondernemingen. Retorica speelt een
belangrijke rol in organisaties omdat taal niet alleen wordt gebruik om te communiceren en
(schijnbaar) objectieve werkelijkheden mee te duiden, maar ook om te overtuigen en te
creëren. Zij maken derhalve onderscheid tussen retorica, waarvan managers zich
bedienen om anderen te overtuigen, en de praktische handelingen die daarmee samen
hangen. Volgens Nohria & Eccles (1992, p. 9)  wordt in bijna elke situatie gebruik gemaakt
van retorica (zoals gesprekken, vergaderingen, presentaties, investeringsaanvragen,
strategische plannen) en moeten managers actief worstelen met retorica om
besluitvorming en actie te bewerkstelligen. De essentie van management is in hun (1992,
p. 210) optiek dan ook: “... the effective use of language to get things done”. Het hanteren
van managementconcepten kan in hun visie hierin kennelijk functioneel zijn, mits
gedoseerd toegepast. Het aspect van taal, retoriek en communicatie, dat Nohria & Eccles
(1992) naar voren brengen is intrigerend doordat dit aansluit op het in paragraaf 2.1 naar
voren gebrachte begrippenkader. Hierin is aangegeven dat organisatorische innovaties
ontstaan als idee dat vervolgens door de ondernemer onder woorden wordt gebracht.
Indien de nieuwe groepering van ondernemingsactiviteiten succesvol blijkt (en feitelijk
sprake is van innovatie doordat deze vernieuwend is ten opzichte van de “state of the
administrative art”), kan diffusie plaatsvinden in de vorm  van een managementconcept.

In de Nederlandse context hebben Karsten en Van Veen (1998) onderzoek gedaan naar
managementconcepten als empirisch verschijnsel en de wijze waarop managers de rol en
functie van managementconcepten beleven. Managementconcepten beschouwen zij als
onderdeel van de managementterminologie. De managementterminologie bestaat uit het
geheel van woorden en uitdrukkingen die managers hanteren om de wereld waarin zij
werken te beschrijven, deze met elkaar te analyseren en te beoordelen.
Managementconcepten zijn in hun optiek vluchtiger, hebben de neiging na verloop van tijd
te verdwijnen, worden veelal bewust gecreëerd en vaak om commerciële redenen
geïntroduceerd. Zij zijn te herkennen aan een viertal kenmerken. Allereerst zijn ze
herkenbaar aan een duidelijk label (zoals “Business Units”), waarin een bepaalde
benaderingswijze tot uitdrukking is gebracht om bepaalde kwesties te benoemen. Ten
tweede bevatten managementconcepten een probleemanalyse (bijvoorbeeld in termen van
“Business Units”: decentralisatie van, dus meer, ondernemerschap). Ten derde bieden
managementconcepten een oplossing voor deze problemen (in termen van “Business
Units”: het doorbreken van bureaucratische structuren door middel van de vorming van
kleine slagvaardige Business Units). Een vierde en laatste element bestaat uit voorbeelden
van succesvolle toepassingen van het concept (in termen van Business Units: zie
Wissema’s cases). Managementconcepten worden door Karsten en Van Veen (1998)
beschouwd als onderdeel van het kennisarsenaal van de kennisgemeenschap (managers,
wetenschappers, adviseurs) die zich met managementproblemen bezig houdt. Het
verbindende element in deze kennisgemeenschap is gemeenschappelijke taal opgebouwd
uit managementterminologie. Deze biedt structuur en stabiliteit. Via taal worden
betekenissen gecommuniceerd en interpretaties uitgewisseld. Managementconcepten
vormen een dynamisch element in de managementterminologie, met name doordat nieuwe
concepten (zoals “Business Units”) worden gevonden voor een pas ontdekt “nieuw” object
of “modern” denkbeeld. De betekenis of de definitie die een nieuwe term of
managementconcept krijgt wordt volgens Karsten & Van Veen bepaald door de context
waarin deze wordt gebruikt. In hun zienswijze, die gebaseerd is op Wittgenstein’s analyses
over taal, vatten zij (p. 76) dit verband  als volgt samen: “De betekenis van woorden is
afhankelijk van de situatie en de wijze waarop ze worden gebruikt”. Hun stelling is dat het
bij managementconcepten niet van belang is om de enig juiste betekenis te definiëren en

                                                                                                                                    
promoten van nieuwe concepten omdat bij de advisering van organisaties, om in de gewenste richting
te geraken, grote sommen geld kunnen worden verdiend (Crainer, 1997).
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deze precies vast te leggen, maar om na te gaan hoe algemene en vage
managementconcepten kunnen worden omgezet in een helder gebruik waaruit iedere
betrokkene in de specifieke context kan afleiden wat er wordt verwacht. Met andere
woorden het gaat om de vertaling door managers naar de eigen bedrijfspraktijk. Citaat (p.
71):
“Een nieuw managementconcept kan op tal van manieren worden geïnterpreteerd. De erbij horende
regels, voorschriften of technieken worden vaak zo vaag en algemeen geformuleerd dat iedere
gebruiker ze met zijn eigen situatie in overeenstemming kan brengen”.

De vaagheid en algemeenheid van deze concepten, een veelgehoorde kritiek, is in hun
ogen juist van waarde doordat managers hierdoor gedwongen worden te zoeken naar een
eigen heldere opvatting. Zij wijzen in dit verband op het belang van de dialoog tussen
managers en medewerkers, eventueel aangevuld met adviseurs. In de dialoog zullen
managers onderling, met medewerkers, al dan niet ondersteund door adviseurs,
overeenstemming moeten bereiken over wat concepten zoals Business Units en de erbij
gevoegde ingrediënten kunnen betekenen voor het oplossen van de eigen bestaande
actuele managementproblemen. Op basis van bovenstaande uiteenzetting weten we nu
dat taal, betekenisgeving van concepten en dialoog tussen managers kennelijk een
belangrijke rol spelen.

De zienswijze van Nohria & Eccles (1992) en Karsten & Van Veen (1998) levert bruikbare
aangrijpingspunten op met betrekking tot de rol en functie van managementconcepten bij
organisatievernieuwing. Nieuwe concepten kunnen een nuttige functie hebben in het
benadrukken van bepaalde aspecten in een bepaalde tijd. Managementconcepten kunnen
in instrumentele zin worden benut om te overtuigen en communicatie op gang te brengen,
met als doel veranderingen in de organisatie te bewerkstelligen. Volgens Karsten & Van
Veen (1998) zijn managementconcepten, die te herkennen zijn door de vier hierboven
genoemde kenmerken, bij uitstek geschikt om bepaalde kwesties of actuele management
problemen te benoemen doordat zij naast de probleemaanduiding tevens een oplossing in
zich dragen. In het geval van het business-unit-concept gaat het om meer
ondernemerschap (probleem) en doorbreken van bureaucratische structuren door middel
van de vorming van kleine slagvaardige Business Units (oplossing).  Tegelijkertijd wijzen
Karsten & Van Veen (1998) er op dat de kracht van managementconcepten juist is
gelegen in vaagheid en algemeenheid (een veelgehoorde kritiek op de management
literatuur). Deze maakt het namelijk mogelijk dat managers, in dialoog met elkaar en,
gegeven hun specifieke bedrijfssituatie, zoeken naar een eigen opvatting, interpretatie en
betekenisgeving: de vertaling naar de eigen bedrijfspraktijk in een dialoog derhalve. Deze
zienswijze maakt het mogelijk de constateringen van Chandler (1962) en Wissema (1987)
te verklaren, hoe het mogelijk is dat ogenschijnlijk eenduidige concepten (respectievelijk
het divisie- en het business-unit-concept) geleid hebben tot verschillende uitwerkingen in
de desbetreffende casussen.

2.2.3 Conclusie

In deze paragraaf is ingegaan op een aantal onderwerpen. Allereerst is een beeld
geschetst van de innovatie en diffusie van verschillende organisatievormen in de VS. Met
name de opkomst van de multidivisionele organisatie wordt in de literatuur beschouwd als
een majeure organisatorische innovatie. Volgens Chandler (1991, 1996) en Williamson
(1975, 1983) kwamen ook de Business Unit organisatie en het conglomeraat voort uit de
multidivisionele organisatie. Kern van beide organisatievormen is dat het een meer
lagenstructuur betreft met minstens drie organisatieniveaus (top, divisie, Business Units,
en in een aantal gevallen het groeps- of sectorniveau). Zij beschouwen deze beide
organisatievormen niet als een innovatie maar als een logisch vervolg op en verbetering
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van de multidivisionele organisatie: als emulatie derhalve. Opvallend is dat het business-
unit-concept in de Angelsaksische (management)literatuur, als organisatieconcept,
nauwelijks als zodanig is gethematiseerd. Business unit en conglomeraatvorming kwamen
in het begin van de jaren zeventig in de VS tegemoet aan de noodzaak de toenemende
diversiteit en schaalgrootte van de bedrijfsactiviteiten te kunnen besturen. Dit verklaart ook
de grote aandacht die portfoliomanagement in de VS heeft gekregen, en populariteit van
het “strategic business-unit-concept”. Vastgesteld is dat in de VS bij de uitwerking van dit
concept, de aandacht primair gericht is geweest op de vraag naar de besturing van (multi)
Business Unit organisaties. Met andere woorden, de strategische management invalshoek
stond centraal.
De opkomst en populariteit van het business-unit-concept in Nederland, vanaf midden
jaren tachtig, kan daarentegen primair worden verklaard uit de behoefte aan meer
ondernemerschap en flexibiliteit in grote ondernemingen met gebureaucratiseerde
structuren. Een belangrijk verschil is namelijk dat in Nederland het business-unit-concept
hoofdzakelijk als organisatieconcept is uitgewerkt. Als zodanig kan worden gesteld dat de
Nederlandse uitwerking van dit concept, bijvoorbeeld van Wissema (1987) en de Ruijter et
al. (1992), als diffusie kan worden beschouwd. Wissema (1987) wijst namelijk op het feit
dat het business-unit-concept zijn wortels heeft in de Angelsaksische “state of the
administrative art”. Net als Chandler en Williamson beschouwt ook hij unit management als
een logisch vervolg op de (multi)divisieorganisatie. Net als bij de innovatie en diffusie van
de multidivisionele organisatie, zien we een tijdsverschil met betrekking tot de diffusie van
het business-unit-concept in de VS (midden jaren zestig – midden jaren zeventig) en
Nederland (midden jaren tachtig – midden jaren negentig). Een treffend voorbeeld is de
publicatie van Porter (1985), die een heel hoofdstuk wijdt aan de interrelationships
between Business Units, een thema dat bijna 10 jaar later ook door Wijers (1994) wordt
behandeld; deze verpakt dit thema echter onder de noemer horizontale synergie.
Tot slot kan geconstateerd worden dat er een duidelijke ontwikkelingslijn zichtbaar is in de
“state of the administrative art”, zowel in de VS als in Nederland.  Tegelijkertijd is
geconstateerd dat managementliteratuur kennelijk een belangrijke rol speelt bij de diffusie
van kennis en ervaringen met betrekking tot de uitwerkingen die aan
managementconcepten door verschillende auteurs gegeven wordt. Op basis van Nohria &
Eccles (1992) en Karsten & Van Veen (1998) is een aantal mogelijk bruikbare
aanknopingspunten gedefinieerd die een nieuw licht kunnen werpen op de rol en functie
van managementconcepten bij processen van organisatievernieuwing. Taal, interpretatie
en betekenisgeving van concepten en dialoog tussen managers zijn hierbij sleutelwoorden.

Alvorens hier verder op in te gaan (zie paragraaf 2.3.4) zal in de volgende paragraaf eerst
worden ingegaan op de verschillende theoretische benaderingen, van waaruit processen
van organisatievernieuwing kunnen worden geanalyseerd.
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2.3 Verschillende theoretische benaderingen rond organisatievernieuwing

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag vanuit welke theoretische benaderingen
constructieprocessen van organisatievernieuwing kunnen worden bestudeerd.

In de literatuur kunnen verschillende theoretische benaderingen worden onderscheiden.
Elke benadering legt bepaalde accenten. Om deze benaderingen te kunnen presenteren is
een ordeningsschema nodig. Onderstaand ordeningsschema is afgeleid van Whittington
(1993), die een soortgelijk schema hanteert in relatie tot verschillende benaderingen van
strategisch management. In dit ordeningsschema wordt onderscheid gemaakt tussen
uitkomsten en de processen waarin deze strategieën gecreëerd worden. Uitkomsten
kunnen uitsluitend betrekking hebben op winstoptimalisatie (het economische
uitgangspunt) of pluriform zijn. Processen kunnen doelgericht of emergent zijn. Met behulp
van Wittington’s schema, en het onderscheid tussen uitkomsten en processen, kan
duidelijk worden gemaakt waar de verschillende theoretische benaderingen gepositioneerd
kunnen worden.
 Uitkomsten 

(winst-maximalisatie) 

Uitkomsten 
(pluriform) 

Processen 
(emergent) 

Processen 
(doelgericht) 

Processuele benadering: 
•  Quin (1980) 
•  Pettigrew (1985) 

Ecologische benadering: 
•  Hannan & Freeman (1988) 

“Klassieke” benadering: 
•  Chandler (1962) 
•  Bartlett &  Ghoshal (1993) 

Cognitieve benadering: 
•  Barr et al. (1992) 
•  Bettis & Prahalad (1986, 1995) 
•  Hedlund (1994) 

:Epistemologische benadering: 
• Nohria & Eccles  (1992)` 

• Von Krogh et al. (1994) 

 
  
  

Afgeleid van Whittington (1993) 
Figuur 2.2: Positionering van verschillende theoretische benaderingen

De hierboven afgebeelde theoretische benaderingen en auteurs zullen elk aan de orde
komen in onderstaande bespreking32.

                                                     
32 Met uitzondering van de ecologist benadering van Hannan & Freeman (1988). Deze benadering
heeft een darwinistische visie op de opkomst en neergang van organisatievormen en schenkt
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2.3.1 De Klassieke benadering

Chandler (1962) is de aartsvader van de klassieke benadering. Hij heeft grote invloed
gehad op het denken van andere toonaangevende auteurs33, en hoewel zijn werk bijna
veertig jaar oud is heeft het nog nauwelijks aan betekenis ingeboet. Chandler (1962) is de
eerste auteur die daadwerkelijk en diepgaand inzicht heeft gegeven in processen van
organisatie-innovatie, de wijze waarop managers deze tot stand brachten en de
gecreëerde uitkomsten (op de uitkomsten ga ik op deze plaats evenwel niet in). Hij
besteedt zelfs een heel hoofdstuk (H 6) aan een comparatieve analyse van de vier door
hem onderzochte cases. Op basis van deze comparatieve analyse zette Chandler (1962,
p. 303- 309) een aantal accenten, die in de loop der tijd zijn uitgegroeid tot
basiskenmerken van de klassieke benadering. Het belangrijkste kenmerk van de klassieke
benadering is de grote rol en invloed die wordt toegedicht aan de topleider. Andere
kenmerken zijn de dominantie qua aandacht voor de uitkomsten, de veronderstelde
rationaliteit van handelen, de doelgerichtheid op basis van winstmaximalisatie (en niet op
andere meer persoonlijke of irrationele motieven) en de gedachte dat organisaties
bevelshuishoudingen zijn waarin de topmanagers besluiten eenvoudigweg via de
hiërarchie kunnen opleggen aan de organisatie.

In drie van de vier cases waren de voorstellen voor het ontwikkelen van een nieuwe
organisatievorm niet van de topleider afkomstig, maar van een briljante manager
daaronder (de “change agent”). In deze gevallen was dan ook een leiderschapscrisis nodig
om de ‘change agent’ op de hoogste positie te brengen, zodat deze zijn voorstellen kon
verwezenlijken. De cruciale vraag die Chandler opwerpt is de vraag waarom de ene
topmanager zich wel bewust was van het feit dat er een ingrijpende organisatiewijziging
noodzakelijk was, en de nodige tijd en managementaandacht investeerde om
organisatorische vernieuwingen te creëren, en anderen niet. Als verklaring voert Chandler
aan dat de wijze waarop managers organisatorische problemen interpreteren, bepalend is.
De managers die achteraf innovatoren bleken, interpreteerden de organisatorische
problemen als een integraal organisatieprobleem (‘organization qua organization’ noemt
Chandler dit), en niet als een technisch of functioneel probleem. Een tweede verklaring die
Chandler aanvoert, heeft betrekking op de tijd of de managementaandacht die managers
investeerden in het analyseren van de organisatorische problemen, het bedenken van
oplossingsrichtingen en het feitelijk doorvoeren van de innovatie. Chandler (1962, p. 309)
zelf, in één zin zowel vraag als antwoord formulerend, stelt: “The question still remains why
some executives close to these needs gave the necessary time while others did not. Clearly
differences in training, temperament, and business experience played their part”. Chandler (1962, p.
323) benadrukt in zijn verklaring met name het aspect van de persoonlijkheid en de
opleiding en ervaring van managers. Een rationeel-analytisch ingestelde persoonlijkheid is
volgens Chandler een belangrijke voorwaarden om een organisatie-innovator te (kunnen)
zijn. Met andere woorden, Chandler acht cognities van groot belang (zie ook cognitieve
benadering, paragraaf 2.3.3).

Chandler legt bepaalde accenten in zijn conclusie, namelijk de sterke focus op de rol van
de topleider. Hier mist hij een essentieel punt, want uit zijn analyse van de processen blijkt
dat hij echter wel degelijk oog had voor de processen, en de wijze waarop managers
nieuwe concepten ontwikkelden en deze in de loop der tijd gestalte wisten te geven.
Helaas problematiseert hij deze aspecten onvoldoende. Chandler’s eerste conclusie ten
aanzien van de processen is dat de organisatorische innovatie, de multidivisionele
                                                                                                                                    
derhalve geen enkele aandacht aan processen. Om deze reden zal er in deze literatuurbespreking
geen aandacht aan worden geschonken.
33 Zoals op: Lawrence & Lorsch, 1967; Wrigley, 1970; Greiner, 1972; Rumelt, 1974; Williamson,
1975/1985; Bettis & Prahalad, 1986; Goold & Campbell, 1987; Bartlett & Ghoshal, 1993.
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organisatievorm (M-form), die in alle vier cases min of meer gelijktijdig tot stand gebracht
was, grote verschillen te zien gaf in de feitelijke uitwerking: “While the needs and pressures
for structural innovation were much the same in all four companies, the actual working out
of the change proved quite different in each case” (Chandler, 1962, p. 303). De constructie
van nieuwe managementconcepten (innovatie) en de verbetering van bestaande
concepten zoals het lijn – staf onderscheid (emulatie) vroegen om tijd, denkkracht en
concentratie en kregen tegen de achtergrond van de bedrijfsspecifieke context en
managementproblemen een eigen betekenis en uitwerking. In zijn analyse (p. 285 – 290)
laat hij zien dat het al langer bestaande lijn – staf onderscheid verder uitgewerkt werd door
scherpere definiëring van relaties tussen het hoofdkantoor en de functionele eenheden in
het veld. Du Pont en GM, die Chandler innovatiever acht dan de beide overige cases,
gingen hier bewuster mee om dan Sears en Standard Oil. Chandler (p. 288): “The
experience of both Sears and Jersey emphasizes how the lack of distinction did result in
centralization of decisionmaking”. Kennelijk is ook Chandler de opvatting toegedaan dat
het in taal onderscheid maken door middel van distincties van groot belang is. Niet alleen
de inversie strategische – operationele verantwoordelijkheid lag ten grondslag aan de
organisatorische innovatie van de multidivisionele organisatie, ook de inversie tussen
individuele en groepsverantwoordelijkheid en bevoegdheid speelde een rol (p. 289). Ook
laat Chandler in zijn cases zien welke essentiële rol interactie tussen managers  en de tijd
(nodig om een steeds scherper onderscheid of distincties te maken in de concepten die er
toe deden) speelde bij het tot stand brengen van de organisatorische innovatie van de
multidivisionele organisatie34.

Bartlett & Ghoshal (1993), die eveneens tot de klassieke benadering gerekend kunnen
worden, beschrijven de kenmerken van een vernieuwing, die zij classificeren als een
organisatorische innovatie, die heeft plaatsgevonden binnen de onderneming ABB. Hun
uiteenzetting is vrijwel geheel gericht op de uitkomsten en zij besteden nauwelijks
aandacht aan de vraag hoe binnen ABB de vernieuwing tot stand is gebracht. Het weinige
dat zij hierover vermelden verraadt een typisch element in de klassieke benadering: het
benadrukken van de cruciale rol die de heroïsche en omnipotente topmanager in het
proces van organisatie-innovatie heeft gespeeld. Bartlett & Ghoshal (1993, p. 31):
“Within days of the merger on January 5, 1988, Barnevik convened a 3-day meeting of his top 300
managers in Cannes to describe in great detail the operation of the matrix structure, the management
philosophy of radical decentralisation with strict accountability, and the behavioural expectations
based on speed, flexibility and an action orientation. His presentation, communicated through 198
overhead transparencies, was formalized in a widely distributed 21-page Mission, Values and Policy
booklet, referred to inside the company as the ‘policy bible’. During the years that followed, he and
other members of the corporate executive committee continued to spend an enormous amount of time
elaborating on the management philosophy, refining the structural model, and developing the
corporate policies”.

Aan de andere kant blijkt uit het bovenstaand citaat wel degelijk een interessant gegeven,
namelijk dat zowel bij de start van de nieuwe organisatie, als gedurende de jaren nadien,
het topmanagement kennelijk zeer veel tijd en energie investeerde in het betekenis geven
aan en verder uitwerken van de nieuwe organisatievorm. Dit aspect krijgt over het
algemeen in de traditionele benadering nauwelijks aandacht.

                                                     
34 Opvallend is dat Chandler (p. 306), tot zijn eigen verbazing zo valt te proeven, vaststelt dat de zeer
sterke weerstand die bij DU Pont aanwezig was tegen de plannen voor de organisatievernieuwing, in
vergelijk met de andere cases, in kortere tijd tot een scherpere multidivisionele structuur leidde.
Chandler zocht de oorzaak in het feit dat er, juist door de sterke weerstand, intensief over de plannen
gesproken moest worden. In de andere cases duurde de totstandkoming van een duidelijk
afgebakende moderne multidivisionele organisatie langer doordat er minder intensief over gesproken
werd.
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Als reactie op de klassieke benadering kwamen twee benaderingen op, de processuele en
de cognitieve benadering. Deze worden hieronder behandeld in respectievelijk paragraaf
2.3.2 en 2.3.3.

2.3.2 De processuele benadering

In de processuele benadering staat het daadwerkelijke of feitelijke verloop van strategische
veranderingsprocessen centraal, en de wijze waarop deze kunnen worden geïnitieerd en
gestuurd. De processuele benadering heeft een aantal kenmerken. Er is veel aandacht
voor gebeurtenissen in de tijd (het proces), er is sprake van beperkte rationaliteit, er zijn
ook andere motieven dan alleen winstmaximalisatie, er is geen sprake van een
bevelshuishouding maar veel meer van een onderhandelingssituatie, er is veel aandacht
voor de (bedrijfs)politieke dimensie, belang van rationele analyse wordt gerelativeerd, er is
sprake van  incrementaliteit (kleine stapjes zetten, experimenteren en leren) en naast
verandering is er ook aandacht voor continuïteit.

De kracht van een processuele benadering werd het eerst duidelijk door Bower (1970). Hij
onderzocht het proces waarin business managers vorm gaven aan nieuwe strategische
initiatieven, en de investeringsvoorstellen om deze te realiseren. Op basis van deze
analyse rekende Bower af met het veronderstelde rationeel analytische en objectieve
afwegingsproces van middelallocatie, dat ten grondslag ligt aan de opvattingen van
Chandler (1962) en Williamson (1975, 1985; diens M-form hypothese). Ook het beeld van
de heroïsche en rationele alwetende topleiding en op winstoptimalisatie gerichte
middelenallocatie (zoals geschetst door Chandler, 1962) wordt door Bower vergaand
genuanceerd. Volgens Bower hebben business managers en divisieleiding grote invloed,
doordat de topleiding eenvoudigweg de tijd ontbreekt om de ingediende
investeringsvoorstellen diepgaand te behandelen. Op concernniveau blijkt dat ingediende
investeringsvoorstellen nauwelijks worden afgewezen; ook aan de projectdefinitie wordt
niet getornd. Bower stelt dan ook dat de bijdrage van de topleiding via het instrument van
de middelenallocatie (het basiskenmerk en de reden van bestaan van de M-form) niet te
hoog moet worden ingeschat. De invloed die de topleiding wel heeft, moet volgens Bower
(1970) worden aangewend in de definitiefase en de ‘impetusfase’, alsmede door het
beïnvloeden van de “structurele context” (gedefinieerd als (Bower, 1970, p. 70: “.. the set
of organizational forces that influenced the processes of definition and impetus”).

Quin (1980) stelt, op basis van een onderzoek naar de strategische
veranderingsprocessen in (in zijn  optiek) goed geleide ondernemingen (waaronder
General Mills, Pillsbury, Exxon, General Motors, Crysler), dat de in deze ondernemingen
gehanteerde benaderingen nauwelijks overeen kwamen met die in de strategische
planning- of strategisch management literatuur beschreven rationeel-analytische
zienswijze35. Quin onderstreept daarmee de bevindingen van Bower (1970). Volgens Quin
onstaan de meeste effectieve strategieën langzamerhand (stap voor stap), door een
iteratief proces waarin de organisatie experimenteert en lering trekt uit een serie van kleine
(incrementele) commitments, en niet vanuit een op rationeel analytische basis verkregen
globale formulering van een complete strategie. Quin’s logisch incrementalisme houdt in
dat managers, gegeven de tijdsbepaalde interne en externe omstandigheden, steeds op
incrementele wijze besluiten nemen en op deze wijze de ontwikkelingsrichting van de
onderneming vorm en inhoud geven. Strategische verandering ontstaat in een deels
analytisch, deels politiek geladen interactie tussen de sleutelactoren van de onderneming.

                                                     
35 Zie voor een heldere uiteenzetting over de belangrijkste assumpties achter de traditionele
(strategische) planning literatuur het artikel van Prahalad & Hamel, Strategy as a field of study: why
search for a new paradigm?. Strategic Management Journal, Vo. 15., 1994, pp. 5-16.
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De kern van Quin’s (1980, p. 56) zienswijze is dat strategische verandering kan worden
gezien als een stap-voor-stap evolutionair proces, “where executives muddle through with
a purpose”. Quin maakt echter niet zichtbaar HOE dit proces verloopt en in de interactie
tussen managers nieuwe inzichten (kennis) ontstaan, op grond waarvan managers
handelend optreden.

Pettigrew (1985), die als een van de belangrijkste representanten van de processuele
benadering kan worden beschouwd, benadrukt nog sterker dan Quin (1980) dat
strategische veranderingsprocessen zich niet in een vacuüm (of contextloze situatie)
afspelen of op rationeel-analytische wijze worden vormgegeven (zoals in de klassieke
benadering wordt verondersteld). Pettigrew’s (p. 15, 1985) kritiek is dat veel empirisch
onderzoek naar strategische veranderingsprocessen “ahistorical, acontextual and
aprocessual” is. In essentie stelt Pettigrew dat strategische veranderingsprocessen dienen
te worden beschreven vanuit drie invalshoeken, namelijk de context, het proces36 en de
uitkomsten (‘content’ of inhoud). Pettigrew (1985) heeft op basis van deze driedeling naar
context, proces en uitkomsten, onderzoek gedaan naar de organisatievernieuwingen, die
in de periode 1960-1983 binnen Imperial Chemical Industries (ICI)37 tot stand zijn
gebracht38. Pettigrew (p. 19, 1985) formuleert, op basis van het empirische materiaal, de
essentie van het managen van strategische veranderingsprocessen als volgt
“Formulating the content of a strategic change crucially entails managing its context and
process”. Pettigrew (1985, p. 438) ziet strategische veranderingsprocessen als een
continue proces, zonder duidelijk begin en eind. Concrete en identificeerbare
gebeurtenissen (alsook de aanloop tot en de gevolgen van deze gebeurtenissen) worden
beschouwd als de eenheid van analyse. Het vernieuwende element van Pettigrew’s
bijdrage, gebaseerd op overeenkomstige patronen in de
organisatievernieuwingsprocessen binnen de verschillende onderdelen van ICI, is gelegen
in het onderscheid dat Pettigrew (1985, p. 438) maakt. Hij onderscheidt namelijk twee
soorten besluitvorming, te weten (1) ‘front stage of decisionmaking’ (zichtbare besluiten,
acties en gebeurtenissen) en (2) ‘backstage of decision making’. Vooral het onderscheid
van de ‘backstage of decision making’ kan als een bijdrage aan de literatuur worden
beschouwd. Pettigrew verstaat eronder dat (1) nieuwe ideeën omtrent (wenselijk geachte)
vernieuwingen ingang vinden en legitimiteit verkrijgen in de organisatie, of (2) worden
onderdrukt en nooit een vorm krijgen waarin ze openlijk kunnen worden besproken,
besloten en in actie omgezet. Op grond van dit onderscheid stelt Pettigrew dat het
werkelijke probleem m.b.t. het tot stand brengen van organisatorische vernieuwingen, is
gelegen in het verankeren van nieuwe werkelijkheidsbelevingen, nieuwe issues die
aandacht behoeven, nieuwe ideeën voor een debat en besluitvorming,  en het mobiliseren
van bezorgdheid, ongerustheid, energie en enthousiasme. Dit alles dient om ervoor zorg te
dragen dat nieuwe en nog niet gelegitimeerde gedachten worden geaccepteerd en in
                                                     
36 Pettigrew (1985, p. 36) definieert het begrip “proces” als: “the process itself is seen as a continuous,
interdependent, sequence of actions and events which is being used to explain the origins,
continuance, and outcome of some phenomena”. Deze definitie is, in enigszins gewijzigde vorm, ook
in deze studie gehanteerd.
37 Hierbij heeft Pettigrew zowel de strategische veranderingsprocessen op het niveau van de
verschillende divisies (4 cases) als het topniveau (1 case) onderzocht. Vervolgens is Pettigrew
nagegaan welke vergelijkbare patronen konden worden aangetroffen in deze 5 cases, die elk uit een
gedetailleerde analyse waren opgebouwd.
38 Onderhavig onderzoek naar de vorming van Business Units binnen Akzo heeft veel verwantschap
met het onderzoek van Pettigrew (1985). Zowel het onderzoeksdomein (ICI en Akzo:
organisatievernieuwing), de onderzoeksomgeving (multinationale onderneming actief in de chemische
industrie), de databronnen (archiefmateriaal en interne documenten, aangevuld met diepte-
interviews), alsmede het longitudinale onderzoekskarakter (ICI: 1960-1983; Akzo: 1969-1994) zijn
vergelijkbaar.
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contextueel verantwoorde actie wordt omgezet. Met andere woorden, volgens Pettigrew is
de essentie van strategische veranderingsprocessen, en het managen ervan, gelegen in
de ‘backstage of decision making’ (oftewel de beïnvloeding van de structurele context in
Bower’s 1970 terminologie).

Pettigrew (1985, p. 443) vat de essentie van zijn studie dan ook als volgt samen:
“The content of strategic change is thus ultimately a product of a legitimisation process shaped by
politcal and cultural considerations, though often expressed in rational/analytical terms. This
recognition that intervening in an organisation to create strategic change is likely to be a challenge to
the dominating ideology, culture, and systems of meaning and interpretation, as well as the structures,
priorities, and power relations of the organisation, makes it clearer why and how the processes of
sensing, justifying, creating, and stabilising strategic change can be so tortuous and long”.

Pettigrew (1985, p. 442) stelt dan ook dat continuïteit en verandering worden bepaald door
het management van betekenisgeving; dit begrip definieert Pettigrew als volgt:
 “The management of meaning refers to a process of symbol construction and value use designed to
create legitimacy for one’s idea’s, actions, and demands, and to delegitimise the demands of one’s
opponents. Key concepts for analyzing these processes of legitimisation and delegitimisation are
symbolism, language, ideology and myth”.

Pettigrew’s benadering werpt een geheel nieuw licht op processen van
organisatievernieuwing. Hij heeft aandacht voor (politieke) context, processen, interactie
tussen managers, de back-end of decisionmaking, de rol van taal en het belang van
management van betekenisgeving. Deze aspecten thematiseert hij evenwel niet
voldoende.

2.3.3 De cognitieve benadering

De cognitieve benadering sluit in zekere zin aan op de klassieke benadering en de
rationeel-analytische verklaringswijze. In de klassieke benadering (Chandler, 1962) komt
immers duidelijk naar voren dat individuele managers, en hun persoonlijke
organisatieopvattingen en cognities, cruciale rollen vervullen in processen van organisatie-
innovatie. De wijze waarop managers ontwikkelingen in de omgeving en de eigen
organisatorische problemen interpreteren (‘organization qua organization’), is in de
klassieke benadering immers bepalend voor de vraag of een manager zich tot een
innovator kan ontwikkelen. In de klassieke benadering wordt daar echter niet verder op
ingegaan. De cognitieve benadering is daarentegen wèl geïnteresseerd in de vraag hoe
interpretaties tot stand komen, en welke rol cognities van managers daarin spelen. Aadne,
Von Krogh en Roos (1996, p. 12) drukken de uitgangspunten van de cognitieve, ofwel
representationistische benadering39 als volgt uit:
• Kennis representeert een ‘pre-given world’;
• Kennis is universeel en objectief
• Kennis is het resultaat van het verwerken van informatie;
• Kennis is overdraagbaar
• Kennis maakt probleem oplossing mogelijk.
De publicaties van Barr et al. (1992)40,  Prahalad & Bettis (1986) en Bettis & Prahalad
(1995) zijn kenmerkend voor de cognitieve benadering41. In deze benadering is de wijze
                                                     
39 Hayek (1945, p. 519) is de grondlegger van deze stroming die stelde: “If  we possess all the
relevant information, if we can start out from a given system of preferences and if we command
complete knowledge of available means, the problem which remains is purely one of logic”.
40 Onderliggende sleutelvraag is waarom bepaalde ondernemingen in staat zijn zichzelf te vernieuwen,
terwijl anderen daar niet in slagen. Barr et al. (1992, p. 15)  beschrijven in hun artikel twee cases,
namelijk één succesvol en één falend Amerikaans spoorbedrijf,  die beiden met min of meer dezelfde
uitgangspositie, karakteristieken en concurrentie omgeving te maken hadden. Barr et al. gaan na
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waarop managers ontwikkelingen in de omgeving van de onderneming interpreteren,
bepalend voor de vraag of managers in staat zijn organisatorische vernieuwingen tot stand
te brengen. De waarneming en interpretatie van managers vindt plaats via mentale
modellen. Managers, om betekenis te kunnen geven aan de wereld en de eigen
handelingen, baseren hun besluiten en gedrag op gesimplificeerde representaties ofwel
mentale modellen. Mentale modellen bepalen welke informatie een manager aandacht zal
geven, en hoe een manager deze informatie zal interpreteren (namelijk zoveel mogelijk in
relatie tot het mentale model van het individu). Ook geven mentale modellen richting aan
het handelen, waarbij de bestaande mentale modellen het aantal alternatieve oplossingen
voor de gesignaleerde problemen beperkt. Prahalad & Bettis (1986) duiden de mentale
modellen aan als dominante management logica. Deze fungeert als filter bij de
waarneming en interpretatie van ontwikkelingen in de bedrijfsomgeving en perkt het
reactiepatroon of -spectrum in. De cognitieve benadering houdt zich bezig met de vraag
waarom managers, op grond van de door hen ontwikkelde mentale modellen of dominante
management logica, vaak niet in staat zijn om tijdig en adequaat te reageren op problemen
in hun omgeving. De cognitieve benadering veronderstelt dat organisatorische vernieuwing
afhankelijk is van “leren”42, waarbij “leren” wordt beschouwd als een proces waarin
veranderingen of toevoegingen worden aangebracht in de tot dan toe gehanteerde
mentale modellen43.

Zowel Barr (1992) als Prahalad & Bettis (1986) en Bettis & Prahalad (1995) besteden
echter nauwelijks aandacht aan de interactie tussen managers en de wijze waarop zij in
hun onderlinge contacten nieuwe concepten (en dus kennis) ontwikkelen over de vraag
hoe te reageren of in te spelen op gepercipieerde ontwikkelingen in de bedrijfsomgeving.

Om deze lacune te dichten kan te rade worden gegaan bij Hedlund (1994), die een
algemeen cognitief model presenteert44. Een soortgelijke benadering kan ook worden
aangetroffen bij Nonaka & Takeuchi (1995). Hedlund (p. 74, 1994) stelt namelijk dat in de
literatuur “ … there is much silence on what precisely should be meant by knowledge and
its management …”. Om deze lacune ‘op te vullen’ presenteert Hedlund (1994) een model

                                                                                                                                    
waarom het ene bedrijf in dezelfde periode, na radicale herstructureringen succesvol kon blijven
opereren (‘organisational renewal’ noemen zij dat) terwijl het andere spoorbedrijf uiteindelijk failliet
ging.
41 Kiesler & Sproul (1982, p. 548) kernachtige uitspraak verwoordt de essentie van de cognitieve
benadering als volgt:“[a] crucial component of managerial behaviour in rapidly changing environments
is problem sensing, the cognitive processes of noticing and constructing meaning about environmental
change so that organisations can take action”.
42 Prahalad & Bettis leggen dan ook sterk een relatie met ‘organisational learning’; met name ook met
‘unlearning’. Des te langer een dominante management logica tot ontwikkeling heeft kunnen komen, des
te moeilijker zal het zijn om deze te veranderen (leren en afleren). De tijdsduur waarin sprake is van een
evenwicht, is derhalve een belangrijke organisatie variabele. In dit verband stellen zij (1995, p. 10) verder
dat leren en afleren bij strategische veranderingsprocessen, en de noodzaak om daartoe dominante
management logica te veranderen, waarschijnlijk in discontinue uitbarstingen zal plaatsvinden
43 Met betrekking tot leren wordt in de cognitieve benadering onderscheid gemaakt naar eerste- en
tweedegraads leren. Eerstegraads leren betekent dat het gedrag wordt aangepast, niet zozeer het
onderliggende begrip. Van tweedegraads leren daarentegen is sprake indien de mentale modellen
van een individu geherstructureerd worden, hetgeen resulteert in significante veranderingen in zowel
gedrag als onderliggend begrip. Hogere orde leren heeft dan ook betrekking op afleren, het
verwijderen van oud concepten of herdefiniëren van veronderstelde relaties, of het toevoegen van
nieuwe concepten.
44 Dit model ligt volgens Hedlund (1994) ten grondslag een nieuwe organisatievorm, de N-form
(knowledge form) en kennismanagement. Met andere woorden, Hedlund beschrijft op conceptueel
niveau, de theoretische principes die in zijn optiek ten grondslag liggen aan een innovatieve
organisatievorm: de N-form. Deze, in zijn optiek innovatieve organisatievorm, mist evenwel een
empirische onderbouwing.
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dat er op gericht is zicht te geven op verschillende kennistypen, en te verklaren hoe kennis
tot stand komt en kan worden overgebracht aan anderen. In zijn model maakt Hedlund
(1994), ontleend aan Polyani (1962), onderscheid tussen impliciete en expliciete kennis.
Het kennisontwikkelingsproces speelt zich of op vier verschillende niveaus, te weten (1)
het individu, (2) de groep, (3) de organisatie en (4) het interorganisationele domein. Bij
kennisontwikkelingsprocessen is sprake van ontwikkeling, opslag, overdracht en
transformatie. Ook kan kennisontwikkelingsproces gevoed worden door “kennis importen”
van buiten de organisatie (b.v. in de managementliteratuur beschreven
managementconcepten), of het interorganisationele domein, en leidt het tot “kennis
exporten”. Essentieel in Hedlund’s model is de nadruk die hij legt op interactie. Het proces
van kennisontwikkeling is in zijn optiek per definitie interactief. Met andere woorden, met
name door interactie tussen actoren, van zowel impliciete als expliciete kennis, (individu-
inidividu, individu-groep, groep-organisatie, organisatie-interorganisatie) ontstaat kennis. In
termen van interactie maakt Hedlund onderscheid tussen een aantal verschillende vormen
van kennisontwikkeling, te weten articulatie, internalisatie, extensie, toe-eigening, en
dialoog. Hedlund (1994, p. 77) beschouwt (naast reflectie als vorm van bespiegeling
binnen het individu) de dialoog als cruciale interactievorm tussen managers bij het
ontstaan van kennis en kennismanagement: “The quantity and quality of dialogue and
reflection are hypothsized to be important determinants of the type and effectiveness of
knowledge management”. De toegevoegde waarde van Hedlund’s model is gelegen in de
nadruk die hij legt op interactie en dialoog; dit biedt derhalve bruikbare aangrijpingspunten
voor een onderzoek naar een proces van organisatievernieuwing. De zwakte van zijn
benadering is dat de kern van het model, namelijk de dialoog tussen managers, niet wordt
uitgewerkt of geproblematiseerd. Dit ondanks Hedlund’s stelling dat kwantiteit en kwaliteit
van de dialoog of dialogen belangrijke bepalende factoren voor de effectiviteit van het
proces van kennisontwikkeling, en –verspreiding zijn. Nonaka & Takeuchi (1995) stippen
wel de rol van taal aan. Net als Hedlund (1994) onderscheiden zij vier vormen van
kennisconversie (socialisatie, internalisatie, externalisatie en combinatie). Bij de laatste
twee vormen speelt taal een essentiële rol. Externalisatie definiëren zij als het proces
waarin persoonsgebonden kennis wordt uitgedrukt in expliciete begrippen. Met behulp van
metaforen, analogieën, concepten, hypotheses en modellen proberen mensen, via taal,
hun persoonsgebonden kennis te verwoorden. Volgens Nonaka & Takeuchi (1995) zijn
taaluitdrukkingen vaak inadequaat, inconsistent en onvoldoende. Met andere woorden, er
is sprake van ambiguïteit. Zulke discrepanties en leemten tussen beelden en uitdrukkingen
helpen echter de bespiegeling en interactie tussen betrokkenen te bevorderen.

Desondanks moet worden vastgesteld dat in de cognitieve benadering de interactie tussen
managers en de rol van taal nauwelijks gethematiseerd wordt. Hetzelfde is van toepassing
op de dialoog tussen managers, die wordt beschouwd als een essentiële vorm waarin
impliciete en persoonsgebonden kennis overgedragen kan worden en kan uitgroeien tot
expliciete kennis van de organisatie. De gebrekkige aandacht voor taal en dialoog is
evenwel verklaarbaar uit de uitgangspunten en veronderstellingen van de cognitieve
benadering zelve, waarin kennis, informatie en transformatie van kennis worden opgevat
als een onproblematisch gegeven. In onderstaande benadering wordt dit aspect juist wel
gethematiseerd.

2.3.4 De corporate epistemologische benadering

In de literatuur is een nieuwe benadering opgekomen, waarin wel expliciet wordt ingegaan
op de rol van taal. Het artikel van Von Krogh, Roos & Slocum, An essay on corporate
epistemology (1994) ligt aan de basis van deze benadering, die betrekking heeft op een
zich snel ontwikkelend kennisveld dat zich bezig houdt met organisationele kennis (Von
Krogh & Roos, 1996; Von Krogh, Roos  & Kleine, 1998).
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In de corporate epistemologische benadering staat de volgende basisvraag centraal:
“What is knowledge and how does it develop, as well as what are the conditions for
knowledge to develop?”. Von Krogh et al. (1994) hanteren als uitgangspunt of
veronderstelling dat kennis sociaal, dat wil zeggen in taal, geconstrueerd wordt. Zij gaan
uit van de volgende veronderstelling: “the notion of knowledge as being socially
constructed; the environment which managers respond to is determined by previous
experience, not by observable ‘objective’ facts” (p. 53, 1994; afgeleid van Weick, 1979). In
tegenstelling tot de cognitieve benadering, veronderstelt de epistemologische benadering dat
kennis niet een representatie van een bestaande (objectieve) werkelijkheid is. “De
werkelijkheid” bestaat niet maar bestaat uit (subjectieve) betekenissen. Kennis is afhankelijk
van historie,  is contextgevoelig en maakt, in plaats van het oplossen van problemen, veeleer
probleemdefiniëring mogelijk. Kennis is daarenboven nauw verweven met het individu en
diens observatiepunt. Met andere woorden kennis is niet universeel maar afhankelijk van het
‘agency level’.

Kern van Von Krogh’s et al (1994) betoog is dat juist door het hanteren van distincties
(zoals “Business Units”), “kennis” ontstaat of beter gezegd nieuwe betekenissen kunnen
ontstaan. Hierbij baseren zij zich op het uitgangspunt (dat diametraal tegengesteld is aan de
cognitieve benadering) dat “informatie” geen ‘commodity’ is. “Informatie” moet worden gezien
als het interpretatie proces waarin nieuwe betekenissen tot stand komen. Deze nieuwe
betekenissen kunnen worden aangeduid als “kennis”. Managementliteratuur of -concepten45,
presentaties, memo’s etc. worden dan ook beschouwd als data, dus niet als “informatie” in
traditionele zin. Dergelijke data zijn hoogstens elementen op grond waarvan potentiële
informatie tot stand kan komen, doordat een manager er besluit gebruik van te maken. Als
resultante van een interpretatieproces kristalliseert een eigen betekenis uit, die als
persoonsgebonden “kennis” kan worden beschouwd. Of er al of niet sprake is van
“informatie” en “kennis” is afhankelijk van (individuele) managers, die al dan niet gebruik
maken van data, deze interpreteren, en er eigen betekenissen aangeven. Als laatste
element in dit verband is nog van belang dat data in de omgeving van managers in
verschillende mate latent aanwezig kunnen zijn. Onduidelijke of ambigue data in de
omgeving kunnen door een manager worden geïnterpreteerd als ruis of toevallige
verstoringen (of genegeerd of volstrekt niet opgemerkt). Door het hanteren of gebruik maken
van woorden, die een aanduiding zijn van de achterliggende kennis en inzichten, kunnen
managers onderscheid aanbrengen  in dergelijke gebieden (‘distinction-making’ in de
terminologie van Von Krogh). Het aanbrengen van distincties staat volgens hen aan de basis
van het tot ontwikkeling komen van nieuwe betekenissen, en vervolgens kennis. Hierbij
onderscheiden Von Krogh et al. (1994) individuele kennis en kennis van de organisatie
(“organisatiekennis”). Individuele kennis kan een basis zijn voor organisationele kennis,
indien het individu deze naar voren brengt in gesprekken, gebaren, notities etc. Het begrip
“organisatiekennis” heeft betrekking op door de organisatieleden gedeelde kennis. Deze
maakt het mogelijk om gezamenlijk distincties aan te brengen bij de interpretatie van
gebeurtenissen, situaties of objecten (zowel intern als extern). Deze distincties worden
gecreëerd en in stand gehouden in de dialoog tussen de organisatieleden, en maken het
mogelijk dat kennis tot stand komt op een zelfverwijzende manier. Von Krogh et al. (1994)
beschouwen de dialoog tussen managers dan ook als de kern van hun benadering; de
dialoog vormt hét spilpunt bij het ontwikkelen van organisatiekennis46. In de dialoog vindt

                                                     
45 Zoals de werken van Wissema (1987) en de Ruijter el al. (1992) over het concept van Business Units.
46 Zie voor een nadere uiteenzetting over de condities voor het welslagen van een epistemologische
benadering, een overzicht van de dimensies van de corporate epistemologische benadering en de
implicaties van deze zienswijze op de noodzakelijke geachte heroverweging van de traditionele
strategische management literatuur, het artikel van Von Krogh et al. (1994).
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“LANGUAGING” plaats. Dit begrip “languaging” en de rol van distincties hierin, omschrijven
zij (1994, p. 62-63) als volgt:
“As organisational members observe events and situations, and as they engage in languaging, that is,
apply and invent distinctions, phrases, sentences etc., they participate in developing organisational
knowledge. Agreement and disagreement are apparent at many levels of the organisation at all times,
and as organisational members strive towards agreement (or settle for disagreement) they continue to
develop organisational knowledge, enabling finer and finer distinctions.. . Sometimes organisational
members invent new fundamental distinctions pertaining to organisation vs. environment, strategic vs.
operational, innovation vs. imitation etc. In other words, they scale towards the ‘root’ of the distinction
tree. This scaling has seriously challenged existing organisational knowledge and current distinction
making. The reaction of other organisational members is often apparent; they do not recognize these new
distinctions as advancing the knowledge of the organisation. Why? Perhaps they do not so much
because they disagree with the new distinctions, but rather because they do not  understand the
distinctions; i.e. they lack knowledge.  …  Organisational members frequently introduce new ideas, new
concepts, and new experiences. The key question is to what extent new distinctions are ‘languaged’
in the organisation, and how long they are sustained. New distinctions often vanish simply because they
are not understand or further debated”.
Bron citaat: Von Krogh et al. (1994, p. 62-63)

Bovenstaand citaat bevat de kern van de corporate epistemologische benadering. Uit dit
citaat kan worden afgeleid dat de kern van kennisontwikkeling is gelegen in de dialoog
tussen managers. In deze dialoog spelen distincties een cruciale rol. De mate en tijdsduur
waarin deze distincties onderdeel blijven uitmaken van het binnen de organisatie
gehanteerde begrippenkader, bepaalt de “organisatiekennis” van de desbetreffende
organisatie.

In een latere publicatie benadrukken Von Krogh, Roos, Yip (1996, p. 207) het belang van
language games dat zij omschrijven als:
“Language games refer to the process by which language is not only maintained but constantly being
created within the firm, based on previous language (in a self-referential manner). Rather than presenting
a section of the world, a particular word acquires meaning by its very use”.

In dat kader spelen regels en de sociale context een rol die woorden en concepten betekenis
geven, die sterk situationeel bepaald is.  Vernieuwend taalgebruik of nieuwe concepten
kunnen in hun denken dan ook een rol spelen bij (pogingen) nieuwe betekenissen te
bewerkstelligen. Het werk van Von Krogh c.s. (1994, 1996, 1998) is sterk theoretisch
georiënteerd. Ondanks enkele beknopte empirische voorbeelden, ontbreekt het in hun
benadering vooralsnog aan een gedegen empirische basis, waarmee aangetoond kan
worden dat deze benadering inderdaad bruikbare handvatten biedt om interactieprocessen
tussen managers, en de rol van taal hierin, beter te begrijpen.

De dialoog en “languaging” spelen een essentiële rol, maar Von Krogh et al. (1994, 1996,
1998) bieden geen handvatten hoe managers een dialoog kunnen voeren. Ook laten ze
andere vormen van sociale interactie buiten beschouwing (zie volgende subparagraaf).
Daarnaast is empirisch onderzoek waarin deze benadering is gehanteerd schaars, en nog
niet toegepast bij het onderzoeken van processen van organisatievernieuwing. Ook een
uitgekristalliseerde methodologie ontbreekt. Onderhavig onderzoek probeert hieraan
tegemoet te komen door één casus met behulp van deze benadering diepgaand te
analyseren (zie de hoofdstukken vier tot en met negen).

2.3.5 Over dialoog, communicatief handelen en taalhandelingen

In zowel cognitieve als corporate epistemologische benadering nemen dialoog en taal een
centrale plaats in. In deze subparagraaf ga ik hier kort op in.
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In de bedrijfskundige literatuur is, in tegenstelling tot de filosofie, de aandacht voor dialoog
zeer gering. PM Senge (1990, 1994) neemt dit betreft een uitzonderingspositie in. De
herkomst van het begrip en de toepassing ervan ligt bij de oude Grieken (Socrates).
Volgens Senge hebben managers in het huidige tijdsbestek veel te weinig aandacht voor
het belang van dialoog bij leerprocessen; ook de rol van managementconcepten bij
teamleren wordt in zijn visie sterk onderschat. Uitgangspunt in zijn denken is dat groepen
mensen collectief scherpzinniger en intelligenter zijn dan individuen (ofwel: het IQ van een
team is hoger dan dat van een individu). In teams of groepen onderscheidt hij twee vormen
van gedachtenwisseling: dialoog en discussie47. Discussie neigt in zijn optiek naar pleiten:
het manoeuvreren van ideeën om te zien welke ideeën het sterkst zijn.  Discussie is een
spel om te winnen waarbij de deelnemers trachten hun eigen standpunt aan de groep op te
dringen. In een dialoog bestudeert een aantal mensen complexe, moeilijke kwesties vanuit
velerlei invalshoeken. Men schort de eigen meningen op en deelt veronderstellingen
vrijelijk aan elkaar mede. Het resultaat is een ongeremd onderzoek, dat de ervaringen en
gedachten van de mensen volledig naar buiten brengt, waardoor de inzichten in de groep
rijker zijn dan de optelsom van de individuele meningen. Het doel van een dialoog is dan
ook om tot een gemeenschappelijke “pot met betekenis” te komen. In zijn Praktijkboek
schrijft Senge (1994, p. 308):
“Vooral rond ‘hete hangijzers’ handelen mensen veeleer als afzonderlijke elektronen bij hoge
temperatuur. Zij botsen en bewegen tegen elkaar in. Dialoog probeert een koelere omgeving te
creëren door de gemeenschappelijke aandacht van de mensen anders te richten. Deze omgeving, die
we het ‘vat’ noemen, ontstaat wanneer een groep een dialoogproces doormaakt. Het wordt gevormd
door het totaal van collectieve veronderstellingen, gemeenschappelijke intenties en overtuigingen in
een groep. Wanneer de dialoog zich voltrekt, merken de deelnemers dat het klimaat of de sfeer in de
ruimte verandert en ze zien geleidelijk in dat dit aan hun collectieve inzicht te danken is”.

Senge (1990, p. 12) onderscheidt drie voorwaarden waaraan een dialoog moet voldoen, te
weten (1) alle deelnemers moeten hun veronderstellingen opschorten, (2) alle deelnemers
moeten elkaar als collega beschouwen en (3) er moet een facilitator zijn die de dialoog op
het goede spoor houdt. In het Praktijkboek (1994) komt hij met nog gedetailleerdere
instructies en hulpmiddelen48. Tegelijkertijd wijst Senge (1994, p. 320) heel terecht op het
feit dat de dialoog niet kan worden afgedwongen en dat onbespreekbare onderwerpen (of
taboes) nooit rechtstreeks aan de orde kunnen worden gesteld.
Senge (1990, 1994) heeft met betrekking tot dialoog een belangrijke bijdrage aan de
bedrijfskundige literatuur geleverd (waardoor het belang van dialoog in de bedrijfskunde
toch enige aandacht heeft gekregen). Tegelijkertijd doen zijn pleidooien voor het voeren
van “open” dialogen, waardoor een “koelere omgeving gecreëerd wordt”, wat idealistisch
aan. Senge gaat namelijk voorbij aan de bedrijfspolitieke aspecten en belangen die in de
managementpraktijk op de achtergrond altijd een rol spelen. Senge’s werk, en met name
zijn Praktijkboek (1994), bevat vele empirische voorbeelden. Toepassingen, met
betrekking tot het doel van onderhavig onderzoek, zijn echter schaars49.

                                                     
47 In zijn praktijkboek (1994) maakt Senge nog een fijner onderscheid naar grof debat, beleefde
discussie, vaardige discussie en dialoog.
48 Praktische handvatten voor het opzetten en voeren van een dialoog kunnen we ook bij Kessels
(1997) vinden. Kessels (p. 91) wijst op het belang van vragen, en op de rol van de gespreksleider die
de dialoog moet aanvangen door de vraag te stellen wat eigenlijk de vraag is die onderzocht moet
worden (de questio of causa).
49 Een uitzondering vormt Fruytier (1994), die ingaat op de rol van dialoog bij de veranderings van
productieorganisaties op basis van de ‘principes van de moderne sociotechniek’. Fruytier heeft wel
aandacht voor de invloed van bedrijfspolitieke aspecten in de dialoog. In zijn opvatting is dan ook
geen sprake van een machtsvrije of democratische dialoog, maar is sprake van machtsasymmetrie
door verschillende macht- en statusposities in de organisatie (rolposities). Interessant in Fruytier’s
betoog (1994) is ook dat hij het interactieproces tussen de bij de organisatievernieuwing betrokken
actoren aanduidt als “herontwerpdialoog”, waarbij hij een onderscheid maakt naar interne en externe
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Recentelijk heeft Isaacs (1999) een verdere uitwerking gegeven aan de rol van dialoog en
gezamenlijke gedachtenwisseling in bedrijfsomgevingen. Hij onderscheidt conversatie en
deliberatie als vormen van gedachtenwisseling tussen managers. In zijn optiek moeten
managers een fundamentele keuze maken hoe zij zich in de interactie (conversatie,
deliberatie) met andere managers opstellen. Zij kunnen kiezen uit een “productieve
verdediging” of een “onproductieve verdediging”. Hij spreekt van een productieve opstelling
indien de manager toehoort zonder weerstand en het besprokene als het ware loskoppelt
van zijn eigen identiteit en opvattingen. Er kan dan een reflectieve dialoog ontstaan waarin
de gesprekspartners elkaar de ruimte geven onderliggende oorzaken, regels en
veronderstellingen te benoemen, dieperliggende vragen te zoeken en problemen in een
kader te plaatsen. In dit geval kan er een generatieve dialoog ontstaan waarin nog niet
eerder opgekomen inzichten ontstaan die uitmonden in een collectieve stroom. Aan de
andere kant is een verdedigende houding gericht op afhouden, de aanval afweren. Door
vaardige conversatie, waarin analytisch geredeneerd wordt en onderliggende argumentatie
zichtbaar gemaakt wordt, tracht men antwoorden te vinden voor de besproken problemen.
Een andere mogelijkheid is gecontroleerde discussie, waarin men eigen standpunten
propageert, de ander probeert de loef af te steken en zelfs verbaal de tegenstander tracht
te overbluffen of te imponeren. Indien de betrokken managers volharden in een defensieve
houding en elkaar geen ruimte gunnen in het gesprek, dreigt er vanuit de betrokken
stellingen een debat te ontstaan, dat er op is gericht de ander verbaal “neer te slaan”.

Met behulp van enkele elementen uit de handelingstheorie van Habermas (1981) kan het
aspect van de bedrijfspolitieke aspecten bij het functioneren van managers in organisaties,
dat met name in de procesmatige benadering een belangrijke rol speelt (zoals we gezien
hebben), en de verschillende vormen van interactie en communicatie tussen managers en
de rol van taal(handelingen) hierbij, verder worden toegelicht50. Managers handelen om
een gewenste verandering te bewerkstelligen en om de als problematisch ervaren situatie
onder controle te brengen. Habermas (1981) maakt onderscheid tussen 3 typen handelen,
die managers kunnen hanteren om de door hen wenselijke geachte veranderingen te
bewerkstelligen. In het instrumenteel handelen is sprake van één enkele actor (de
manager) die veranderend kan inwerken op het object (de organisatie). In organisaties
draait het echter om sociale interactie, waarbij twee vormen onderscheiden kunnen
worden: strategisch handelen en communicatief handelen.
Bij strategisch handelen proberen managers hun eigen belangen te maximaliseren. Het
doel is boeken van resultaten, middels compromisvorming (‘Interessenkomplementarität).
In de sociale interactie met anderen, het strategisch samenspel, moet de manager
evenwel rekening houden met de belangen van medestrategen (Erfolgskalkulation; meer
actoren model). Hij zal zich inleven in de situatie van de ander, en de bedoelingen van de
ander interpreteren. De manager bevindt zich als het ware in een arena, waarin hij door op
macht gebaseerd imperatief taalgebruik tracht zijn doel te bereiken.
In het communicatief handelen is een fundamenteel ander coördinatieprincipe van
toepassing. Citaat Habermas (1981, p. 385):
“Hiergegen spreche ich von kommunikativen Handlungen, wenn die Handlungspläne der beteiligten
Aktoren nicht über egozentrische Erfolgskalküle, sondern über Akte der Verständigung koordiniert
werden. Im kommunikativen Handeln sind die Beteiligten nicht primär am eigenen Erfolg orientiert. Sie
verfolgen ihre individuellen Zielen unter der Bedingung, daß sie ihre Handlungspläne auf der
Grundlage gemeinsamer Situationsdefinitionen aufeinander abstimmen können“.

                                                                                                                                    
herontwerpdialoog die hij beide uitwerkt in kenmerken en voorwaarden. Beide gaan uit van actieve
participatie, maar in de interne herontwerpdialoog speelt de omgeving (bijvoorbeeld in de vorm van
een organisatie adviseur met specifieke kennis) geen rol. Het voordeel van de herontwerpdialoog
boven de democratische dialoog is dat de risico’s van de verandering ingeschat kunnen worden.
50 Zie voor een heldere uiteenzetting: Inleiding tot de handelingstheorie van Habermas, Koningsveld
en Mertens (1986).
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Het draait bij communicatief handelen om ‘Verständigung’ en het bereiken van een
gemeenschappelijke situatiedefinitie, waarmee voor alle betrokkenen een eenduidige
handelingscontext gecreëerd wordt en eenieder weet wat er van hem of haar verlangd
wordt. Het gaat om overleg en het coördineren van elkaars handelen van het door overleg
bereikte consensus. Hierbij staan regulatieve taalhandelingen centraal. Het bereiken van
een gemeenschappelijke situatiedefinitie vormt een essentieel onderdeel van het
communicatieve handelen. Vaak verloopt dit proces routinematig of zelfs stilzwijgend. In
dat geval spreekt Habermas over consensueel handelen. In toestanden waarin nog geen
“Verständigung” is bereikt, door misverstand, onbegrip, of niet eens zijn, is sprake van een
‘Grauzone’ en is een overleg nodig om een gemeenschappelijke situatiedefinitie op te
bouwen51.

Habermas definieert het begrip overleg echter niet expliciet. In deze studie kies ik ervoor
het begrip dialoog te hanteren als vorm waarin managers trachten deze
gemeenschappelijke situatiedefinitie te ontwikkelen. De uitwerking die Habermas geeft ten
aanzien van taal, en de mogelijkheden van taalanalyse, onderstrepen het belang van taal
in de interactie tussen managers, die vernieuwende organisatie- en
managementconcepten trachten te interpreteren, te bespreken en daarmee te vertalen
naar de eigen situatie. Deze aspecten zullen, overigens afgezien van de door Habermas
aangestipte mogelijkheden van taalanalyse, verder aan de orde komen in de bespreking
van het conceptuele model, dat ten grondslag ligt aan deze studie (zie hoofdstuk 3).

2.4 Conclusie

In dit hoofdstuk is ingegaan op de verschillende deelvragen in het literatuuronderzoek.

Organisatie-innovatie blijkt, zowel in empirische als theoretische zin, een onderbelicht
onderwerp.
Ook is geen sprake van een eenduidige definitie en blijken verschillende auteurs
verschillende opvattingen te hebben over de vraag welke empirische fenomenen wel dan
niet als organisatie-innovatie aangemerkt kunnen worden. Van een volwaardige theorie is
derhalve nog geen sprake. Op basis van Chandler (1962, 1996) kan evenwel worden
geconcludeerd dat:
1. Organisatorische innovaties vernieuwend, dus innovatief, zijn ten opzichte van en in

vergelijk met de (op enig tijdsmoment) bestaande organisatie- en managementpraktijk
(“state of the administrative art”);

2. de vernieuwing gebaseerd is op nieuwe organisatieprincipes (grondslag) en tot uiting
komen in nieuwe structuren (vorm) en managementmethoden (werking).

Deze conclusie leidde ons, op basis van de uiteenzetting van Van Someren (1991), tot het
volgende interessante aanknopingspunt. Deze nieuwe organisatieprincipes (grondslag) zijn
gebaseerd op vernieuwende inzichten van de manager over de structuur (vorm) en
managementmethoden (inrichting / werking) van organisatie. Deze inzichten drukt de
ondernemer in taal  uit door middel van tegengestelde begrippenparen of inversies.
Na de innovatie volgt diffusie, ofwel de vertaling van het vernieuwende organisatieconcept
door andere managers naar de eigen bedrijfspraktijk.  Tijdens deze vertaalslag kunnen
managers, ten opzichte van de oorspronkelijke innovatie, gedeeltelijke of incrementele
verbeteringen bewerkstelligen. We spreken dan van emulatie. In dit onderzoek is naast het

                                                     
51 Habermas onderscheidt overleg en conversatie (een gesprek dat is losgekoppeld van directe
handelingsdruk) scherp van Diskurs, waarin betekenissen, waarheden en juistheden zelf systematisch
geproblematiseerd worden.
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begrip organisatie-innovatie het begrip organisatievernieuwing gehanteerd.
Organisatievernieuwing heeft betrekking op diffusie, in de vorm van translatie, dat wil
zeggen het proces van interpretatie, betekenisgeving en toepassing waarmee managers
vernieuwende concepten vertalen naar de eigen bedrijfspraktijk. Tijdens dit proces kunnen
managers, zoals eerder gememoreerd, verbeteringen aanbrengen ten opzichte van de
oorspronkelijke innovatie: emulatie.

In paragraaf 2 is ingegaan op het business-unit-concept. We hebben geconstateerd dat dit
concept vanaf midden jaren tachtig in Nederland aan populariteit won, doordat dit
tegemoet kwam aan de destijds bestaande behoefte aan het doorbreken van bestaande
bureaucratische structuren en meer flexibiliteit en ondernemerschap. Wissema (1987)
beschouwt deze organisatievorm, net als Chandler (1991) overigens, als een logisch
gevolg op de multidivisionele organisatie. Als een emulatie derhalve. Ook stelt hij dat dit
concept het organisatorische equivalent is van het in de Angelsaksische literatuur bekende
SBU concept, dat daar een lange traditie kent. We hebben tevens geconstateerd dat in de
Angelsaksische literatuur het business-unit-concept , als organisatieconcept, nauwelijks
voorkomt. Ook is er geconstateerd dat de diffusie van het Business Unit in Nederland meer
dan tien jaren later plaats vond dan in de VS. De aandacht blijkt uit te gaan naar tijd en
plaatsgebonden onderwerpen die, door de betrokken spelers in het bedrijfskundige
kennisarsenaal (managers, adviseurs, wetenschappers), als actuele managementthema’s
in een bepaalde tijdsperiode beschouwd worden.
In aansluiting op bovenstaande uiteenzetting, waarin managementconcepten zoals
Business Units, een belangrijke rol spelen, is eveneens ingegaan op de rol van
managementconcepten bij processen van organisatievernieuwing. Management
concepten, die volgens Karsten & Van Veen (1998) een viertal  kenmerken hebben,
ontlenen hun vernieuwingswaarde aan het feit dat zij het dynamische deel vormen van de
managementterminologie. Door hun algemeenheid worden managers gedwongen deze
door interpretatie, betekenisgeving en toepassing, te vertalen naar de eigen
bedrijfspraktijk. Van platte imitatie van een innovatie kan derhalve geen sprake zijn. Er is
een vertaalslag nodig om de concepten, afhankelijk van de situatie en context, betekenis te
geven en in actie te kunnen omzetten. Deze zienswijze levert een verklaring voor de
constateringen van zowel Chandler (1962) als Wissema (1987) dat een ogenschijnlijk
eenduidig organisatieconcept (respectievelijk het divisie- en het business-unit-concept) zo
verschillende uitwerkingen krijgt in verschillende ondernemingen. Met andere woorden, er
is interactie en dialoog nodig tussen managers om managementconcepten te vertalen naar
de eigen praktijk. We komen nu bij de processen en de vraag hoe zulks in de praktijk zijn
beslag krijgt.

Het blijkt dat er in de literatuur verschillende theoretische benaderingen bestaan van
waaruit processen van organisatievernieuwingen geanalyseerd kunnen worden. Deze
benaderingen vinden hun oorsprong in verschillende tijdsperioden en vormen derhalve ook
een afspiegeling van de in deze tijdsperioden bestaande “state of the administrative art”. Er
is ook een duidelijke ontwikkelingslijn zichtbaar. De klassieke benadering is gaandeweg,
ondanks dat Chandler (1962) wel degelijk veel oog heeft gehad voor de processen, de rol
van de machtige topleider gaan overaccentueren, die op basis van zijn inzichten en
cognities vernieuwingen definieerde en deze eenvoudigweg oplegde aan de organisatie
(machtsvisie; instrumenteel handelen). Als reactie daarop kwamen twee andere
stromingen op. De processuele benadering ging juist de processen overaccentueren en de
wijze waarop deze zich afspeelden binnen en beïnvloed werden door de bedrijfspolitieke
context. Managers handelen helemaal niet rationeel, maar worden sterk geleid door hun
eigen belangen. De topleider kan niets dwingend opleggen, maar is genoodzaakt via
interactie en coalities met andere managers bepaalde uitkomsten na te streven
(bedrijfspolitieke visie; strategisch handelen). De cognitieve benadering zocht een andere
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verklaring voor Chandler’s basisvraag, die ongeveer als volgt luidde; over welke
kenmerken beschikken topleiders en ondernemingen die op succesvolle wijze
organisatorische innovaties doorgevoerd hebben? In de cognitieve benadering draait het
om cognities en kennis (kennisvisie). Managers beschikken over mentale modellen die
bepalen of zij organisatorische problemen überhaupt wel onderkennen en die bepalend
zijn bij de interpretatie van gebeurtenissen (Barr et al., 1992; Bettis & Prahalad, 1986). In
deze benadering spelen leren en kennismanagement een belangrijke rol. Op basis van
een kennistransformatiemodel, dat bijvoorbeeld bij Hedlund (1994) en Nonaka & Takeuchi
(1995) kan worden aangetroffen, is het zaak goed met kennis om te gaan. In deze
denkwijze maakt men onderscheid tussen verschillende niveaus (individu, groep,
organisatie, interorganisatie), impliciete en expliciete kennis en verschillende vormen van
kennisontwikkeling (articulatie, internalisatie, extensie en dialoog). Ook denkt men in
termen van kennis importen en -exporten. In deze visie zou een managementconcept als
Business Units via de managementliteratuur of via organisatieadviseurs (import), in een
dialoog besproken kunnen worden en in actie omgezet. De verbeteringen of emulatie
kunnen als export de onderneming weer als het ware verlaten. Ondanks dat de cognitieve
benadering een zeer zinvolle bijdrage levert aan de literatuur kent zij een onmiskenbare
zwakte. Deze is gebaseerd op het uitgangspunt van deze benadering waarin kennis als
zodanig niet geproblematiseerd wordt, net als de rol van taal en de wijze waarop managers
in interactie en dialoog met elkaar komen tot een bedrijfsspecifieke vertaling van
vernieuwende managementconcepten tot kennis. In reactie en in aanvulling op de
cognitieve benadering is de corporate epistemologische benadering opgekomen. Deze
benadering, waarin de rol van taal bij kennisontwikkeling wordt geproblematiseerd, is
uitgebreid besproken (interpretatie visie; communicatief handelen). In deze benadering
wordt de dialoog als de spil gezien bij het ontwikkelen en in stand houden van
organisatiekennis. De organisatieleden maken bij de interpretatie van gebeurtenissen en
situaties gebruik van distincties, oftewel in taal uitgedrukte “onderscheiden” waarmee zij
“zien”. Deze distincties worden in de dialoog gecreëerd, in stand gehouden of verworpen.
Organisatieleden zijn voortdurend bezig de organisatiekennis in stand te houden en te
vernieuwen. Hierbij maken zij gebruik van steeds fijnere distincties, die als het ware
voortbouwen op reeds bestaande patronen en kennis. Heel soms kan in deze zienswijze
een fundamenteel nieuwe distinctie worden bedacht (innovatie of emulatie) of ingebracht
(diffusie), die de bestaande kennisboom van de organisatie als het ware op zijn kop zet
(“rescaling”). Vernieuwend taalgebruik, of nieuwe managementconcepten, kunnen in deze
benadering dan ook een rol spelen bij (pogingen) om nieuwe betekenissen te
bewerkstelligen.

De benadering van Von Krogh et al. (1994) biedt een vernieuwende theoretische grondslag
voor een onderzoek naar processen die ten grondslag liggen aan organisatievernieuwing en
de wijze waarop managers managementconcepten vertalen naar de eigen bedrijfspraktijk. In
termen van organisatievernieuwing kunnen managementconcepten worden beschouwd als
een constellatie van distincties. De redenering van Von Krogh et al. (1994) volgend zal van
organisatievernieuwing pas sprake zijn indien er in het begin van de distinctieboom een
fundamenteel nieuwe distinctie wordt gecreëerd. Bijvoorbeeld in het geval van de
multidivisionele organisatie, de distinctie tussen “strategisch” en “operationeel”. Of in het
geval van Business Units de distincties tussen Business Units - Service Units,
moedermaatschappij – Business Units, sturing/controle aan de top – ondernemerschap aan
de basis etc. De fundamenteel nieuwe distincties, zoals Business Units, worden door Van
Someren aangeduid als “inversies”. Nadat deze fundamenteel nieuwe distincties de
kennisboom van de organisatie “op zijn kop gezet hebben” (‘rescaling’ in Von Krogh’s
terminologie) zullen er vervolgens allerlei meer verfijnde distincties gecreëerd worden (zoals
de verdere verfijning van het lijn – staf concept) of zal emulatie optreden (zoals het service-
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unit-concept dat gebaseerd is op een verfijnder en scherper onderscheid tussen staf –service
activiteiten).

Doordat in de corporate epistemologische benadering de rol van dialoog centraal worden
gesteld, is hier tot slot ook nog apart aandacht aan besteed. Het blijkt dat, afgezien van
enkele uitzonderingsgevallen (Senge, 1995; Isaacs, 1999), de techniek van de dialoog, en
het onderscheid tussen discussie en dialoog, in de bedrijfskundige literatuur (in
tegenstelling tot de filosofie, zoals bijvoorbeeld bij Habermas) nauwelijks aandacht krijgt.
Als de corporate epistemologische benadering inderdaad nuttige aangrijpingspunten biedt
om processen van organisatievernieuwing te begrijpen (en deze vanuit een
managementoptiek te kunnen initiëren en sturen), mag verondersteld worden dat meer
aandacht voor dialoog nuttig zal zijn.

Resumerend kan worden gesteld dat de verbinding van de corporate epistemologische
benadering en de rol van dialoog aan Van Someren’s inversie begrip, als verklaring voor
het ontstaan van organisatorische innovaties, de creatieve slag is die in dit hoofdstuk is
gemaakt. In het volgende hoofdstuk wordt deze gedachte  verder uitgewerkt in de vorm
van een theoretische constructie en conceptueel model.




