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“A politcal leader is one who can formulate in language what others feel but could not tell”

Commons (1934, p. 750)

Hoofdstuk 6  “Decentralisatie & synergie”: poging tot dialoog (1988 - 1989)

Dit hoofdstuk bevat een analyse van de periode 1988 – 1989. Tegen de achtergrond van
de nieuwe corporate identiteit werden expliciet de rol van de Akzo-holding en de
decentralisatie binnen de divisies als kwesties benoemd. De Raad van Bestuur trachtte in
deze periode in de Groepsraad een dialoog op gang te brengen over de betekenis van de
begrippen “decentralisatie & synergie”. De op grond van deze pogingen geïnitieerde
processen resulteerden in de aankondiging van de introductie van Business Units, in de
nieuwjaarstoespraak van januari 1990. De vorming van Business Units vormde de tweede
stap in het proces van organisatievernieuwing van Akzo. Dit hoofdstuk gaat in op de
constructieprocessen, die ten grondslag lagen aan het besluit Business Units te vormen
binnen de divisies.

6.1 “Business units” voor 1988-1990

Het concept van “Business Units” was binnen Akzo niet onbekend. Reeds voor de fusie
tussen AKU en KZO (!) werd deze term al gehanteerd binnen de chemieonderneming
Noury & Van der Lande, waar het de betekenis van “marktgebieden”lxxviii had. Het begrip
“Business Units” werd daarnaast al lang(er) gehanteerd in de strategische planning van
Akzo, waarbij de begrippen Portfolio Planning Unit (PPU), Group Planning Unit (GPU),
Strategic Business Unit (SBU) en Business Unit (BU) door elkaar werden gebruikt (zie
bijlage 6.1 voor een aantal illustratieve voorbeelden). Ook in de verschillende divisies werd
dit begrip “Business Units” al voor 1990 gehanteerd.

De Pharma divisie heeft reeds in de periode 1971 - 1974 “Business Units” gevormd,
althans in de betekenis en definitie die rond 1990 aan dit concept werd gegeven132.
Destijds sprak men evenwel van “werkmaatschappijen” of “groepen”. De
organisatiestructuur die in deze periode gestalte had gekregen, vormde tot de
reorganisatie van de topstructuur in mei 1993 de grondvorm van de Pharma divisie. In de
periode 1990 – 1993, toen in andere divisies sprake was van Business Unitvorming,  was

                                                     
132 De Pharma divisie van Akzo had al in een vroeg stadium een ander pad ingeslagen. In het derde
kwartaal van 1971 maakte men bekend dat de divisie-structuur van de Pharma-divisie werd gewijzigd.
Achtergrond van de wijziging was dat van Helden, de voorzitter van de directie van Akzo Pharma n.v.,
eind juni 1972 met pensioen zou gaan. “Door het groeiend aantal werkmaatschappijen behorende tot
de Farmaceutische divisie - hierna aan te duiden als Akzo Pharma - was het wenselijk geworden, aan
de directie van Akzo Pharma op korte termijn uitbreiding te geven en de relatie van Akzo Pharma tot
de verschillende werkmaatschappijen van de divisie nader te definiëren. Het resultaat is dat de divisie
nu als organisatorische eenheid inhoud heeft gekregen” (bron: AB 27, p. 3). In mei 1974 nam de
Pharma divisie een aantal aanvullende maatregelen met betrekking tot de taakverdeling van de
divisiedirectie en koppelde men Organon Teknika en Chefaro los van Organon. De onder het
werkterrein van Akzo Pharma n.v. opererende werkmaatschappijen, vielen vanaf dat moment uiteen
in de volgende vijf hoofdgroepen: de Organon groep, de Diosynth groep, de Intervet groep, de
Agrochemicals groep, de VPF-groep. Pm: Onder de Organon groep werden verstaan Organon
International (het huidige Organon), de sector “Populars” (het huidige Chefaro), de sector “Diagnostics
and Hospital Supplies” (het huidige Organon Teknika) en een samenwerking met Enraf Nonius n.v.
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dit voor de Pharma divisie geen thema omdat zij volgens eigen zeggen al over “Business
Units” beschikte.

In de Coatingsdivisie dook het begrip “Business Units”, in het archiefmateriaal, voor het
eerst op in 1984. Destijds is door een extern adviesbureau (Rijnconsult) een onderzoek
gedaan naar de vraag of de ‘resins’-activiteiten in één “Business Unit” of “management
unit” geïntegreerd konden wordenlxxix. Deze beide termen werden overigens door elkaar
gebruikt, wat erop duidt dat van een eenduidige betekenis geen sprake was. Enkele jaren
later (begin 1987) voerde datzelfde adviesbureau een onderzoek uit naar de omvang en
bezetting van het Akzo Coatings hoofdkantoorlxxx. De conclusie toen was dat “de Business
Units een bedreiging vormen voor het goed functioneren van de landenorganisaties”. Het
advies was dan ook de “BU-structuur” te beperken. (De vorming van Business Units in
de Coatings divisie, in de periode 1990 – 1992, kende specifieke karakteristieken; die
onder meer het gevolg waren van de ontstaans- en groeigeschiedenis van deze divisie; zie
hoofdstuk 8).

De chemiedivisie maakte in de eerste maanden van 1988 een eerste begin met het
hanteren van het begrip “Business Units”. De betekenis van dit begrip in de context van de
Chemiedivisie was echter nog diffuuslxxxi. De acquisities van Stauffer Chemicals en Vulnax
in de VS, medio 1987, maakten organisatieaanpassingen noodzakelijk, met name doordat
het management van de divisie de reeds lang geambieerde wereldwijde aanpak nu
mogelijk achtte. Door de beide acquisities bestonden de activiteiten van de Chemiedivisie
in de VS uit drie, ongeveer even grote activiteiten (Akzo Chemie America Inc. Stauffer en
Vulnax). Tijdens een tweedaagse zitting met 20 topmanagers van Akzo Chemie America
Inc. Stauffer en Vulnax, werd besloten tot een volledige integratie van deze drie
ondernemingen. In deze bijeenkomst domineerde de vraag of de divisie productgericht of
marktgericht was. Op grond van deze discussie werd besloten om 8 “groepen” te vormen.
Zes groepen waren productgericht, en twee marktgericht. Deze “groepen” stonden onder
leiding van zogenaamde “Group Vice Presidents”, die elk op hun beurt weer “general
managers” aanstuurden. In de bekendmaking van dit besluit werden de begrippen “groep”,
“Business Unit” en “productgroep” door elkaar gebruikt. Dit gegeven lijkt te illustreren, dat
de betekenis van deze begrippen destijds nog niet uitgekristalliseerd was (zie hoofdstuk 8
voor een korte schets van de karakteristieken van het proces van Business Unit vorming in
de Chemie divisie).

Het meest sprekende voorbeeld ten aanzien van herkomst en betekenis van het “Business
Unit” concept is afkomstig uit de Enka groep / Vezel & Polymeren divisie. Enka had
oktober 1987 al aangekondigd Business Units te zullen introduceren. De toenmalige
divisievoorzitter (Hutter) had reeds begin jaren tachtig kennis gemaakt met dit concept, via
zijn contacten met het Amerikaanse chemie concern DuPont. Hij voerde destijds namens
Enka de onderhandelingen en de juridische strijd met DuPont over de Aramide kwestie.
Over zijn aanraking met het business-unit-concept zei hij:
“De BU-organisatie was toen niet zo’n nieuwigheid. In de VS werd al met deze organisatievorm
gewerkt, zeker als je naar de grotere organisaties keek zoals in de automobielindustrie. We voerden in
die tijd ook veel gesprekken met bijvoorbeeld collega’s van DuPont, en anderen. Deze gesprekken
waren voor ons natuurlijk erg interessant. Ik was zelf verantwoordelijk voor de Aramide kwestie. We
hebben jarenlang zeer moeilijke onderhandelingen gevoerd met de top van DuPont over de
aramidevezel. Zo aan de rand van deze onderhandelingen kon je echter ook over andere
onderwerpen van gedachten wisselen. Ik heb deze onderwerpen vaker met hen aangesneden om er
meer over te weten te komen. Het werd mij duidelijk dat in Amerika de idee van “Business Units”
eigenlijk al vanzelfsprekend was”lxxxii.

Begin jaren tachtig kon Hutter, die toen vice voorzitter van de Enka groep was, dit concept
echter niet introduceren binnen Enka. De toenmalige voorzitter van de Enka Groep
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(Zempelin) stond hier niet achter, overtuigd voorstander als hij was van de
matrixorganisatie die Enka vanaf 1978 kende. Een gemeenschappelijk standpunt over de
vraag welke organisatievorm voor de Enka groep het meest geëigend was, bleek niet
haalbaar. Ook de bekendmaking, in maart 1985, dat Zempelin eind juni zijn functie als
voorzitter van de Raad van Bestuur van Enka ging neerleggen en zijn voorzitterschap van
de Enka Groep aan Hutter ging overdragen, leidde niet tot een openinglxxxiii. De
organisatieprincipes van de matrixorganisatie van de Enka Groep werden mei 1985 zelfs
nog eens uitgebreid vastgelegd in een boekjelxxxiv, dat intern breed verspreid werd. Pas
een jaar later, na de bekendmaking van het aftreden van Zempelin uit de Raad van
Bestuur van Akzo wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, werden in de
top van Enka Groep eerste stappen gezet door het versterken van de rol van de
productgroepen binnen de matrixorganisatie. Een intensieve voorbereidingsperiode
resulteerde oktober 1987 in de bekendmaking en in oktober 1988 in de formele start van
de Business Units. De vorming van Business Units betekende in deze sterk verzuilde
divisieorganisatie een enorme omslag (zie verder hoofdstuk 8).

6.2 Ingreep in een essentiële managementmethode (januari 1988)

Nieuwjaarstoespraak en zinspelen op ingrijpende organisatie wijzigingen:
Eind 1987 was met gepaste trots intern de nieuwe corporate identiteit gepresenteerd, zoals
in het vorige hoofdstuk beschreven. De nieuwjaarstoespraak van januari 1988 ging
uiteraard om de nieuwe corporate identiteit. Ook werd gesproken over de ontwikkeling van
Akzo. Deze toespraak ademde, ondanks de minder goede financiële resultaten over 1987,
een sfeer van herwonnen dynamiek uit. Er werd gesproken over een “drang tot
vernieuwing”, “veranderingsprocessen in onze organisatie”, en “het vergroten van het
samenwerkingspotentieel binnen Akzo”. Er was “extra aandacht nodig voor het
functioneren van de onderneming als geheel”, uitgaande van “één onderneming”:
“Wat wij willen bereiken is dat Akzo als één onderneming functioneert en niet meer als een federatie
van divisies; als één onderneming, om alle krachten waarover wij beschikken te benutten. Dat is

een harde noodzaak indien wij verder
willen groeien en om succesvol de
concurrentie het hoofd te bieden”.
Bron: Nieuwjaarstoespraak Loudon, 6
januari 1988.

Het functioneren van Akzo als
één onderneming werd
symbolisch uitgedragen door het
nieuwe logo. In zijn toespraak zei
de voorzitter van de Raad van
Bestuur: “Deze vlag zal het
symbool zijn van het zich steeds
vernieuwende en het op de
toekomst gerichte Akzo”.

Figuur 6.1: De nieuwe Akzo vlag

De Raad van Bestuur van Akzo bereidde nu nieuwe stappen voor, en trachtte expliciet de
rol van de holding en de decentralisatie binnen de divisies bespreekbaar te maken. In dit
verband is het van belang te wijzen op het feit, dat uit het archiefmateriaal blijkt dat de
voorzitter van de Raad van Bestuur bij tenminste twee gelegenheden in 1987 expliciet de
mogelijkheid van ingrijpende organisatiewijzigingen aan de orde gesteld heeft. Blijkbaar
achtte hij toen de tijd nog niet rijp hier consequenties aan te verbinden; de introductie van



106

de corporate identiteit had immers prioriteit. De eerste gelegenheid betrof de
nieuwjaarstoespraak van januari 1987:
“We zijn succesvol uit de crisis van de jaren zeventig gekomen, maar dat is ten laste van de cohesie
binnen de groep gegaan. Onze managementfilosofie van decentralisatie en delegatie van
bevoegdheden tezamen met de jaren waarin we verwikkeld zijn geweest in een strijd om te overleven,
hebben ertoe geleid dat er een onevenwichtigheid is ontstaan tussen decentralisatie en het belang
van de groep. Laat ik er zeer duidelijk over zijn dat ik hier niet propageer om van ons basisprincipe
van decentralisatie en delegatie van bevoegdheden af te stappen. Wel dat principes geen ideologie
mogen worden. Dat is een luxe die we ons absoluut niet kunnen permitteren”.
Bron: Nieuwjaarstoespraak Loudon, 7 januari 1987.

Uit het tekstfragment blijkt dat niet alleen het issue van “Akzo als groep” versus “federatie
van divisies” aan de orde werd gesteld, maar tegelijkertijd het spanningsveld, en de
onevenwichtigheid, tussen de vergaande decentralisatie in de divisies en het belang van
de groep. Ondanks de expliciete mededeling om er niet “vanaf te stappen”, werd reeds in
deze fase impliciet het basisprincipe van decentralisatie en delegatie van bevoegdheden
ter discussie gesteld, door deze kwestie te adresseren tegen de achtergrond van de
historie en ontwikkeling van Akzo.

De nieuwjaarstoespraak had een klein bereik, namelijk de aldaar aanwezige Akzo-top. Bij
een tweede gelegenheid werd een bredere communicatie gezocht door gebruik te maken
van het magazine Akzo Berichten. Onder de titel “We kunnen trots zijn op Akzo”, werd in
het juli/augustus nummer uitvoerig in gegaan op het issue van de corporate identiteit. In
het artikel werd aangegeven, dat er bij Akzo sinds enige tijd hard werd gewerkt aan de
groepsidentiteit, ofwel corporate identiteit. De voorzitter van de Raad van Bestuur gaf de
ontwikkeling wederom betekenis door te stellen dat de corporate identiteit bij Akzo niet zo
maar uit de lucht was komen vallen:
“Twee jaar geleden is het proces in feite al begonnen met een uitvoerige discussie in de Groepsraad
over de huidige positie van Akzo en de richting waarin we ons willen ontwikkelen. Hierbij is speciale
aandacht gegeven aan onze strategie, die dan ook in de zogenaamde ‘Uitdaging van Akzo’ (mission
statement) is terug te vinden. Daarnaast hebben we ons beraden over een aantal strategische
onderwerpen, die tot een verbetering van het functioneren van de groep moeten leiden. De bijzondere
programma’s die hieruit voortvloeiden zijn: corporate identiteit, coördinatie van research en
ontwikkeling, management development en meer aandacht voor operaties. In het verlengde van de
Mission Statement hebben alle divisies hun specifieke uitdaging geformuleerd”lxxxv.

Verder werd in het artikel benadrukt dat, als gevolg van de moeilijke periode in de jaren
zeventig, een te defensieve opstelling was gegroeid en dat de groep zich te veel tot een
“federatie van divisies” had ontwikkeld.

Ook werd in het artikel expliciet gezinspeeld op de mogelijkheid, dat er ook flexibiliteit zou
moeten worden opgebracht om:
“… onze organisatie aan te passen aan de ontwikkelingen in de markt. Ik wil hiermee niet zeggen
dat we op dit moment al ingrijpende wijzigingen in de divisionele organisatiestructuur zouden
moeten doorvoeren. We moeten hiertoe echter wel bereid zijn wanneer het belang van de groep dit
vereist of als de markt dit zou vragen”
Bron: citaat Loudon uit artikel, We kunnen trots zijn op Akzo, in AB juli/augustus 7/87.

Uit dit artikel kan eveneens worden opgemaakt dat de voorzitter van de Raad van Bestuur
al in een vroeg stadium het doel  had om fundamentele organisatiewijzigingen door te
voeren.

De aankondiging van een ingreep in een essentiële managementmethode:
De Raad van Bestuur, die de ontwikkelingen in de Vezel & Polymeren divisie rond de BU-
vorming op de voet volgde, lanceerde enkele weken na de nieuwjaarstoespraak initiatieven
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die erop gericht waren de strategische controle van de holding over de divisies te
versterken. In de eerstvolgende Groepsraadsvergadering stelde de raad de relatie tussen
Raad van Bestuur en centrale staf ter discussielxxxvi. Er werd gerefereerd aan de
bevindingen van het onderzoek Stafstructuur Hoofdkantoor en de aanbevelingen van de
externe adviseur (rapport van april 1987; zie vorige hoofdstuk). Deze had geadviseerd de
Raad van Bestuur meer tijd te laten besteden aan de functionele corporate afdelingen en
de organisatie van de centrale staf. De corporate functionele afdelingen kregen de
opdracht functionele plannen te ontwikkelen. Voorts kondigde de Raad van Bestuur aan de
rol van de strategische planningsafdeling bij de beoordeling van investeringsaanvragen te
verzwaren. De interne coördinatie tussen de verschillende corporate stafafdelingen, die
noodzakelijk was bij de beoordeling van investeringsaanvragen, diende hiertoe te worden
verbeterd. Een klein team kreeg de opdracht een nieuwe procedure voor het indienen en
beoordelen van investeringsvoorstellen te ontwikkelen. Ook werd een initiatief
aangekondigd om de “overhead kosten” van het centrale stafapparaat kritisch te
evalueren en waar mogelijk kostenreductie door te voeren. De Raad van Bestuur gaf in
deze Groepsraadsvergadering de aanzet tot enkele organisatieverbeteringen, met als doel
de ontwikkeling van Akzo tot een meer geïntegreerd concern in gang zetten.

6.3 Monoloog en dialoog over “decentralisatie & synergie” (1988 – 1989)

Poging tot dialoog vindt onvoldoende gehoor:
In de Groepsraadsvergadering van 21 april 1988 kondigde de Raad van Bestuur de
verschijning van een notitie aan over  “Synergiepotentieel” en “decentralisatie” in de
Akzo Groeplxxxvii. De raad wilde algemene overeenstemming bereiken over de mate van
”centralisatie - decentralisatie”. De voorzitter van de Raad van Bestuur had deze notitie,
namens de Raad van Bestuur, opgesteld met als doel ideeën en suggesties van de
divisieleiding te ontvangen over de volgende onderwerpen:
1.  Hoe kan “decentralisatie” binnen de divisies worden bevorderd?
2.  Op welke functionele gebieden moet synergie interdivisioneel of wel concernbreed worden

nagestreefd?
3.  Welke rol moeten de Raad van Bestuur en de concernstaven spelen ter bevordering van de

“decentralisatie” binnen de divisies en functionele synergie tussen de divisies?
Bron: tekstfragment overgenomen uit notitie Evaluatie van de bijeenkomst van Groepsraad in Anholt¸
door Horringa & de Koning (i.c. Van Londen en Nicolic), 24 augustus 1989.

De in deze notitie gestelde vragen geven aan dat de Raad van Bestuur daadwerkelijk een
dialoog wilde voeren. Er werden geen oplossingen vooraf opgelegd. Tegelijkertijd kan uit
bovenstaand tekstfragment worden opgemaakt dat de voorzitter van de Raad van Bestuur
al met de gedachte van “decentralisatie binnen de divisies” speelde (dit idee zou
evenwel pas een jaar later doorbreken; zie paragraaf 6.4). Ideeën en suggesties van
andere Groepsraadsleden bleven echter uit, hoewel de Raad van Bestuur de divisieleiding
nadrukkelijk had gevraagd de Raad niet te sparen. De expliciete oproep tot een dialoog
met de divisiepresidenten vond klaarblijkelijk geen gehoor.

De hulp van externe adviseurs wordt ingeroepen:
Het onderwerp van “synergie” en “decentralisatie” keerde pas enkele maanden later weer
terug op de agenda van de Groepsraadsvergadering (25 augustus 1988). De
divisiedirecteuren brachten in deze vergadering ideeën naar voren om het
synergiepotentieel tussen de divisies beter te benutten. In de discussie domineerde het
onderwerp “Europa 1992”. De eenwording van Europa had immers voor elke divisie
consequenties. Gedwongen door het mislukken van de poging, enkele maanden eerder,
een directe dialoog binnen de Groepsraad op gang te brengen, werd gekozen voor een
andere aanpak. De Raad van Bestuur gaf het adviesbureau McKinsey opdracht een
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onderzoek uit te voeren naar de consequenties van Europa 1992, aan de hand van
interviews met individuele leden van de Groepsraad. Een ander extern adviesbureau,
Horringa & de Koning, kreeg de opdracht Groepsraadsleden te interviewen over de
onderwerpen “decentralisatie & Synergie”. Dat de Raad van Bestuur in deze vergadering
(zoals fijntjes verwoord in de notulen) een beroep moest doen op de leden van de
Groepsraad deze onderwerpen serieus te nemen, lijkt veelbetekenend .

De notitie van april 1988 over synergie & decentralisatie werd voorgelegd aan de twee
adviseurs (Van Londen en Nicolic) van het adviesbureau Horringa & de Koning, met het
verzoek een bijdrage te leveren aan de verdere gedachtenvorming over “synergie” en
“decentralisatie” binnen Akzolxxxviii. De Raad van Bestuur stemde in met hun voorstel
ideeën van individuele leden van de Groepsraad (Raad van Bestuur, divisiepresidenten en
functionele directeuren) door middel van interviews te inventariseren. Een maand later,
enkele dagen na de Beraadsdagen133, verstuurde de Raad van Bestuur, ter voorbereiding
van de interviews over “synergie en decentralisatie”, een nieuwe brief aan de
Groepsraadsleden waarin deze aanpak was verwoord. De interviews vonden plaats in de
periode september – oktober, waarbij was afgesproken dat de adviseurs hun bevindingen
in de Groepsraadsvergadering van eind januari 1989 zouden presenteren.

Een dialoog kwam niet op gang:
De voorzitter van de Raad van Bestuur bleef ondertussen goed op de hoogte van de
stemming onder sommige divisie directeuren. In zijn nieuwjaarstoespraak van januari 1989
constateerde hij dat hij met betrekking tot het invulling geven aan de één-
ondernemingsgedachte en de nieuwe corporate identiteit nog te vaak geconfronteerd werd
met een “nou-en?” of een afwachtende houding. Het één-ondernemingsgevoel was in zijn
ogen kennelijk nog niet voldoende verbreid en er moest nog veel werk worden verzetlxxxix.

In de Groepsraadsvergadering (januari 1989) stelden de beide adviseurs van Horringa &
de Koning naar aanleiding van de interviews die zij gevoerd hadden:
1. Verwacht niet teveel van concernbrede synergie.
2. De rol van het hoofdkantoor zal voornamelijk voorwaardenscheppend in plaats van regelend

moeten zijn. Met name op het gebied van R&D, Finance, IT en MD zal het hoofdkantoor een
markante rol moeten spelen.

3. Het realiseren van synergie begint bij het veranderen van het functioneren van de Groepsraad
van een informatie uitwisselend college naar een orgaan waarin gezamenlijk ideeën worden
ontwikkeld over concernbrede issues. Dit zou echter de positie van de Raad van Bestuur als
vrijgesteld college onverlet laten.

Bron: tekstfragment uit de notitie Evaluatie van de bijeenkomst van Groepsraad in Anholt¸  door
Horringa & de Koning (i.c. van Londen), 24 augustus 1989.

Opmerkelijk is dat de adviseurs in hun derde punt nadrukkelijk het functioneren van de
Groepsraad aan de orde stelden. Zij riepen de Groepsraad in feite op binnen de eigen
gelederen een dialoog toe te staan. De reacties op hun presentatie waren in hun ogen

                                                     
133 Waarin overigens niet is ingegaan op het onderwerp “synergie & decentralisatie”, maar wel
ingrijpende besluiten zijn genomen ten aanzien van de samenstelling van het business-portfolio. In
deze Beraadsdagen stond de vraag centraal welke mogelijkheden er binnen Akzo bestonden om de
performance te verbeteren en welke targets aan divisies moesten worden gesteld. Per divisie was
nagegaan welke mogelijkheden tot kostenreductie en/of opbrengstvergroting bestonden. Ook werden
fundamentele vragen gesteld bij de strategie van de Vezel & Polymeren divisie om op eigen kracht
(danwel met deel allianties) een werkelijk substantiële positie in de nieuwe materialen te verwerven
(enkele jaren later zouden deze activiteiten overigens gedesinvesteerd worden of in een JV worden
ondergebracht). Daarnaast was ingegaan op de strategie ten aanzien van Electronic Materials,
Specialty Chemicals en de R&D strategie (bron: verslag Beraadsdagen Raad van Bestuur, 14-16
september 1988).
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“vlak”. Er bestond geen consensus over de gepresenteerde onderwerpen en de
Groepsraadsleden hadden veel opmerkingen, kanttekeningen en aanvullingen naar voren
gebracht. Aan de andere kant bleek dat enkele leden van de Raad van Bestuur de
opvatting waren toegedaan dat het thema “decentralisatie” onvoldoende was belicht.
Kennelijk had de Groepsraad niet tot een gemeenschappelijk standpunt of tot ingrijpende
besluiten kunnen komen. De Raad van Bestuur moest volstaan met de oproep reacties en
commentaar naar voren te brengen, zodat die in het eindrapport konden worden verwerkt
en het maken van de afspraak een tweede bijeenkomst met de Groepsraad te zullen
organiseren. Hierin zouden de adviseurs een presentatie geven over de algemene
principes van de concernorganisatie. De betekenis van het begrip “decentralisatie”, het
samenspel tussen general managers en hun staven op het niveau van de Raad van
Bestuur, divisieleiding en “Business Units”, zou daarbij centraal staan.

In de volgende Groepsraadsvergadering (23 februari 1989) werd opnieuw een poging
ondernomen een dialoog op gang te brengen over “synergie en decentralisatie”,
kennelijk wederom zonder succes. Daarnaast werd ingegaan op het Europa 1992
onderzoek. Blijkbaar was de Raad van Bestuur in deze fase van mening dat de voortgang,
zowel rond het onderwerp “synergie en decentralisatie” als “Europa 1992”, onvoldoende
was. De Raad van Bestuur deelde mede een speciale Groepsraadsvergadering te
organiseren om een diepgaande gedachtenwisseling te kunnen voeren, kennelijk met als
doel een doorbraak te bewerkstelligen. De Groepsraadsleden dienden zich terdege voor te
bereiden op deze bijeenkomst. Ten aanzien van “Europa 1992” en de betekenis van deze
ontwikkeling voor de strategie van elke divisie kregen de divisiepresidenten bijvoorbeeld
opdracht aan te geven hoe de “frontlijn” van de desbetreffende divisie zou kunnen
worden “verkort”.

Kenmerkend voor deze fase, waarin de Raad van Bestuur van Akzo er niet in slaagde een
dialoog op gang te brengen binnen de Groepsraad, is ook dat kortstondig werd gespeeld
met het idee de Pharma divisie een status aparte (“dominion status”) te gevenxc.

Resumerend kan worden vastgesteld dat de Raad van Bestuur, met hulp van de
adviseurs, pogingen ondernam een dialoog op gang te brengen over het onderwerp
“decentralisatie”. De contouren van de latere ontwikkeling zijn al wel zichtbaar, maar
kennelijk ontbrak op dat moment de juiste voedingsbodem voor een dialoog. Deze
contouren tekenen zich af in de notitie van april 1988, waarin al met het idee gespeeld
werd de decentralisatie binnen de divisies te versterken. Zelfs het begrip “Business Units”
werd al gehanteerd (die in deze fase binnen de Vezeldivisie al concreet handen en voeten
gegeven werd), maar een dialoog in de Groepsraad over deze onderwerpen kwam in deze
fase niet op gang.

6.4 Het begrip “decentralisatie” in een nieuwe betekenis (april 1989)

Pas in de speciale Groepsraadsvergadering van 19 april 1989 zijn, zowel ten aanzien van
de concernorganisatie als -strategie, doorbraken gecreëerd. De doorbraak in de
concernorganisatie berustte op het feit, dat er een nieuwe betekenis van het begrip
“decentralisatie” tot stand kwam, die het mogelijk  maakte om ook over decentralisatie
binnen de divisies van gedachten te wisselen.

Processen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van een doorbraak in het
denken over de concernorganisatie:
Drie processen hebben bijgedragen aan deze doorbraak. Allereerst kwamen uit het door
McKinsey begeleide onderzoek over de gevolgen van Europa 1992 voor Akzo twee
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conclusies naar voren. De eerste conclusie was dat dit van de organisatie een grotere
flexibiliteit verlangde. De tweede conclusie was dat de concurrentiestrijd op productgroep
of Business-unitniveau gevoerd werd (dus niet op divisieniveau). Met andere woorden, het
McKinsey onderzoek bevestigde de juistheid van de insteek van de strategische planning,
die op de GPU’s gebaseerd was, en waarin de Akzo-holding (en niet de divisieleiding)
portfoliodoelstellingen formuleerde.

Een tweede element werd gevormd door het strategische project ‘Meer aandacht voor
Operaties’ (MAVO), dat door een Akzo projectmanager (AR Harmsen134) onder de
verantwoordelijkheid van een lid van de Raad van Bestuur (Berghuis) werd uitgevoerd.
Beiden stonden bekend als fervent tegenstander van de in hun ogen ondoorzichtige en
weinig “flexibele” concernorganisatie van Akzo. Met name de drie-lagen-structuur
(corporate,  divisies, Business Units) vormde een doorn in beider oog. Het lid van de Raad
van Bestuur had zich bij meerdere gelegenheden hierover al in kritische bewoordingen
uitgelaten. De toenmalige directeur Strategische Planning: ”Berghuis zat al jaren aan te
schoppen tegen het idee van de drie besluitvormingslagen: dat is er één te veel!”xci. Het ter
discussie stellen van de bestaande filosofie, die toen aan de concernorganisatie ten
grondslag lag, groeide uit tot één van de doelstellingen van het MAVO project135. In dat
kader werden allerlei initiatieven ontwikkeld die moesten bijdragen aan de bewustwording
op dit punt.

Het derde element heeft betrekking op de organisatievernieuwing binnen de Vezel &
Polymerendivisie. Dit proces is door de Raad van Bestuur steeds op de voet gevolgd. Ook
binnen de rest van Akzo werd er in toenemende mate aandacht aan besteed. In het Akzo
magazine News & Views verschenen bijvoorbeeld artikelen over de BU-vorming bij de
Vezel & Polymerendivisie, de concentratie van de divisiedirectie in Wuppertal en de
overheadreductiesxcii. De voorzitter van de Vezeldivisie trad in maart 1989 op tijdens de
Akzo management conference en was daarbij in een uitgebreide lezing ingegaan op de
achtergronden, de doelstellingen en de verwachtingen van de “BU-organisatie” in zijn
divisiexciii. De aanwezige top van Akzo (ongeveer 120 deelnemersxciv) raakte hierdoor voor
het eerst als collectief geïnformeerd over de ontwikkelingen in de vezeldivisie met
betrekking tot de vorming van “Business Units”. Niet onbelangrijk in dit verband is dat
ook de distinctie tussen “staf” en “services” steeds scherper werd. Dit onderscheid
maakte in de Vezel & Polymeren divisie een ingrijpende reorganisatie en sanering van
overhead mogelijk (zie verder hoofdstuk 8).

Totstandkoming van de doorbraak in het denken over de concernorganisatie:
De adviseurs van Horringa & de Koning verzorgden in de speciale Groepsraadvergadering
van april 1989, een presentatie over het onderwerp “synergie & decentralisatie” xcv. In
deze presentatie schetsten zij een conceptueel kader, bestaande uit een overzicht van de
historische ontwikkeling van verschillende typen organisaties met verschillende typen
divisies (zoals een “monodivisie”, “mix-divisie”, “multidivisie”). In hun presentatie
stond de vraag centraal hoe deze typen divisies het “decentralisatie proces” beïnvloed
hadden. De adviseurs van  Horringa & de Koning benadrukten, dat de sleutelvraag voor

                                                     
134 Voormalig directeur Kortman Intradal. Projectmanager Meer aandacht voor operaties (1986-1990).
Speelde als projectmanager van het Onderzoek Inrichting Stafstructuur een niet onbelangrijke rol bij
het ter discussie stellen van het divisie-niveau, in eerste fase in de aanloop naar de BU-vorming
(1989-1990)
135 In de loop van 1988 was de doelstelling van dit corporate (MAVO) project meer en meer gericht op
de vraag: “hoe kan Akzo klaar worden gemaakt voor de toekomstige concurrentiestrijd?”. Daarbij werd
onderscheid gemaakt naar drie fasen: (1) het formuleren van kansen en bedreigingen, alsmede de
filosofie waar de organisatie naar moet streven; (2) het ontwikkelen van methoden om Akzo in de
gewenste richting vorm te geven; (3) implementatie.
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Akzo niet zozeer betrekking had op de (mate van) “decentralisatie” van het hoofdkantoor
naar de divisies, als wel de mate van DECENTRALISATIE VAN DE DIVISIES NAAR DE
“BUSINESS UNITS”.

Deze sleutelvraag leidde tot een intensieve dialoog over de betekenis van het begrip
“decentralisatie”. Sinds het ontstaan van Akzo was dit begrip synoniem met de
“winstverantwoordelijkheid van de divisiepresident” en de “divisionele
organisatiestructuur”136.  De interpretatie die de externe adviseurs hadden gegeven
maakte een herdefinitie van de betekenis van dit begrip mogelijk. Deze leidde er toe dat dit
begrip niet langer synoniem was met de tot dan toe dominante betekenis van
“winstverantwoordelijkheid van de divisie(president)”. Men vond dat er ook BINNEN DE
DIVISIE sprake kon zijn van “decentralisatie”. Deze nieuwe en verruimde betekenis van
het begrip “decentralisatie” werd later expliciet tot uiting gebracht in het Strategische
Plan van Akzo:
 “Decentralization and delegation of operational responsibility to the divisions has for long time been
the cornerstone of our management style. However, one could easily come to the conclusion that
decentralization between the BoM and the divisions tends to get greater emphasis than
decentralization within the divisions”.
Bron: Quote, afkomstig uit strategisch plan Akzo 1989 (31 oktober 1989), p. 4.

De implicaties van deze herdefiniëring waren groot, omdat daarmee de bestaande opzet
van de concernorganisatie ter discussie kon worden gesteld. De Raad van Bestuur
maakte, nog tijdens de vergadering, direct gebruik van de mogelijkheid die was ontstaan,
door de introductie van “Business Units” binnen de divisies aan te kondigen.

In  dezelfde vergadering werd ook een toelichting gegeven op het McKinsey rapport ‘The
challenge of the nineties and thereafter’. Eén van de conclusies uit dit rapport was, dat de
veranderingen in de externe omgeving als gevolg van Europa 1992 een grotere flexibiliteit
van organisaties vroegen. Deze conclusie kon aan de nieuwe gedachte van
“decentralisatie binnen de divisies” gekoppeld worden. De Raad van Bestuur stelde aan de
divisiepresidenten voor om voor hun respectievelijke divisies te onderzoeken op welke
wijze de divisie uit “Business Units” opgebouwd kon worden. Immers, door de nieuwe
betekenisgeving van het begrip “decentralisatie” kon niet (langer) worden ontkend dat Akzo
in feite een “drie-lagen-structuur” had, namelijk: holding - divisies - èn “Business
Units”. De Raad van Bestuur maakte gebruik van de ontstane situatie, door drie
vervolgvragen te stellen:
1. Wat voor soort divisies heeft Akzo?;
2. de omvang van staf activiteiten op verschillende niveaus (corporate, divisie, Business Unit);
3. de relatie tussen Raad van Bestuur en divisiepresidenten.
Bron: notitie Evaluatie van de bijeenkomst van Groepsraad in Anholt¸  door Horringa & de Koning, 24
augustus 1989.

Uit deze vraagstelling kan worden afgeleid dat de juist gecreëerde ruimte, vorming van
Business Units binnen de divisies, direct werd “opgevuld” door de aandacht te richten op
volgende onderwerpen, zoals de omvang van de stafeenheden op de verschillende
organisatorische niveaus en de relatie tussen Raad van Bestuur en divisiepresidenten. Na
een gedachtenwisseling over deze drie vragen, en de mogelijkheden om “operationele
synergie” te benutten, besloot men om in een volgende bijeenkomst per divisie van
gedachten te wisselen over de structuur van die divisie en “cross links” tussen
“Business Units”. Ook werd besloten te kijken naar de noodzakelijke stafondersteuning
per organisatorisch niveau. Naar aanleiding van de dialoog in de Groepsraad besloot de

                                                     
136 Zie bijvoorbeeld de uitkomst van de missie-discussie, waarin deze betekenis of interpretatie van het
decentralisatie concept als hét sterkte punt van Akzo was genoemd (zie hoofdstuk 5).
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Raad van Bestuur tot het beleggen van een volgende speciale bijeenkomst over
bovenstaande onderwerpen: de zogenaamde Anholt-bijeenkomst (zie volgende paragraaf).

Doorbraak in de strategiebepaling:
In dezelfde speciale Groepsraadsvergadering is ook uitgebreid gesproken over de
concernstrategie, en met name de mogelijkheden van de divisies tot “frontlijnverkorting”.
De uitkomsten van deze bijeenkomst illustreren dat de Akzo-holding, waar het gaat om de
strategiebepaling, meer en meer haar invloed wist te doen gelden in het samenspel met de
divisies. Sinds 1982 waren Akzo’s financiële performance en het investeringsniveau
voortdurend verbeterd (zie de overzichten B.1.2 ontwikkeling Akzo in kerncijfers en B.1.2
Rentabiliteit, financiële structuur en investeringen Akzo (1969-1994) in de bijlage). Eind
1987 had de Raad van Bestuur besloten om de stijgende curve van de
investeringsuitgaven neerwaarts te buigen, omdat de financiële speelruimte van Akzo een
verdere stijging niet toeliet. Dit betekende dat niet alle, door de divisies ingediende,
wensen ten aanzien van acquisities en nieuwe investeringsvoorstellen konden worden
gehonoreerd. Daarnaast versterkten de gevolgen van Europa 1992 de noodzaak keuzen te
maken, zowel in het geval van een positief als een negatief economisch scenario. Na
weging van enkele scenario’s had de Raad van Bestuur besloten, dat elke divisie op
kritische wijze zijn “core business” diende aan te geven met als uitgangspunt
“frontlijnverkorting”  voor Akzo als geheel. Dit impliceerde dat er strategische
beslissingen met verstrekkende implicaties genomen dienden te worden. Om dit te
concretiseren kregen de divisiepresidenten na afloop van de speciale bijeenkomst
‘huiswerk’ mee, waarin drie vragen centraal stonden:
1. Wat rekent u tot de core business van uw divisie en waarom? Kunt u door middel van een

ranking de volgorde van belangrijkheid van deze core businesses aangeven en tevens de
dwarsverbanden, die eventueel tussen deze activiteiten bestaan?

2. Wat is in de komende 6 jaar (1990-1996) nodig om de core business te handhaven? Wilt u
proberen dit te kwantificeren in geld?

3. Wat zijn de dwarsverbanden die uw divisie met andere divisies heeft of zou kunnen hebben?
Bron: Brief van Raad van Bestuur aan divisiepresidenten, 19 april 1989 (bijlage bij notulen speciale
Groepsraadsvergadering van 19 april 1989).

De divisiepresidenten dienden deze vragen te beantwoorden in een volgende speciale
bijeenkomst die plaats vond op 16 juni 1989. Daar gaf elke divisiepresident een
presentatie, waarin telkens de twee begrippen “frontlijnverkorting” en
“divestmentpotentieel” centraal stonden (het onderwerp van de dwarsverbanden of het
synergiepotentieel tussen de divisies kreeg daarentegen minder accent)137. Per divisie
werd tot op detail niveau nagegaan op welke wijze de desbetreffende divisie haar
businessportfolio kon beperken en welke ingrijpende keuzen mogelijk waren. De
constatering, dat de Raad van Bestuur zo’n diepgaande dialoog met de divisiepresidenten

                                                     
137 Tussen medio april en medio juni is getracht nadere invulling gegeven aan het issue van de
“synergie” in Akzo. In deze periode is in de Raad van Bestuur gesproken over een voorstel van
afdeling Strategische Planning.  voor het identificeren van additionele mogelijkheden van synergie
binnen Akzo, met als doel het genereren van extra omzet. In projectvorm zou, met behulp van een
synergiemodel, de “synergie” tussen de verschillende “Business Units” in kaart gebracht moeten
worden. Het onderzoek diende zich te beperken tot ongeveer 20 “Business Units”, die geselecteerd
waren op grond van vermoedens van commerciële synergieën ten opzichte van een aantal
industrieën, zoals de olie-, aerospace-, automobiel-, papier- en polymer processing industrieën. De
Raad van Bestuur achtte het voorstel weliswaar een goede en systematische aanpak om mogelijke
synergieën in kaart te brengen, maar achtte de voorgestelde grootschalige uitvoering op moment
toentertijd niet opportuun om overbelasting van de divisies te voorkomen. Er liepen immers al veel
door Akzo corporate geëntameerde initiatieven. Het desbetreffende voorstel is desalniettemin
besproken in de Groepsraadvergadering van 16 juni. (Bron: uittreksel uit Raad van
Bestuursvergadering, ad “synergie in Akzo”, van vermoedelijk mei of begin juni 1989).
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kon voeren over de strategie van de divisie in relatie tot de concernstrategie van Akzo, was
van belang omdat het illustreerde dat de divisiepresidenten niet langer in staat waren
dergelijke gesprekken op grond van het principe van de winstverantwoordelijkheid van de
divisie tegen te houden. De Akzo-holding kreeg in deze fase bij de strategiebepaling
duidelijk meer invloed in het samenspel met de divisies.

Een andere concrete aanwijzingen dat de Akzo-holding geleidelijk meer greep kreeg op de
divisies, ook op functionele terreinen, vormde de oprichting van de corporate afdeling Akzo
Human Resources Management (AHRM) medio 1989138.

6.5 De contouren van de vernieuwing: de Anholt-bijeenkomst (juni 1989)

Tijdens de Anholt-bijeenkomst zijn een drietal doorbraken bewerkstelligd. De eerste
doorbraak was dat expliciet de rolverdeling tussen Raad van Bestuur - divisieleiding, en de
“toegevoegde waarde van Akzo als concern”, ter discussie stonden. De tweede doorbraak
was de dialoog over de vraag of Akzo nu al dan niet ‘slechts’ een holding company was, of
dat in het extreme geval zou kunnen worden volstaan met een centraal hoofdkantoor
waarin ook de divisiestaf zou zijn opgenomen. De derde doorbraak had betrekking op het
aanbrengen van een onderscheid (de distinctie) tussen “strategische staftaken” en
“servicetaken” op concernniveau.

Doelstelling en opzet:
In de Anholt-bijeenkomst stonden de volgende onderwerpen centraalxcvi. De Raad van
Bestuur wilde een dialoog voeren met de divisiepresidenten over de “mate van
decentralisatie”  van “general management verantwoordelijkheden” binnen de
afzonderlijke divisies. Anderzijds wilde men ideeën en suggesties inventariseren rond de
vraag welke voorwaarden “decentralisatie binnen de divisies” konden bevorderen. Ook
de bijdrage van het hoofdkantoor (Raad van Bestuur en concernstaven) bij het bevorderen
van decentralisatieprocessen was onderwerp van gesprek. Deze bijeenkomst, die was
voorbereid en werd begeleid door de adviseurs van Horringa & de Koning, kende een
opzet die moest bijdragen tot een verbetering van het functioneren van de Groepsraad als
platform voor dialoog.

Presentatie door divisiepresidenten en conclusies per divisie:
De divisiepresidenten presenteerden elk de huidige en de in hun ogen voor de eigen
divisie gewenste organisatorische situatie en wenselijke mate van decentralisatie. De
conclusies zijn na afloop in een notitie verwoord door de externe adviseurs. Ten aanzien
van de Pharma- en Vezels & Polymerendivisie constateerde Horringa & de Koning dat er
sprake was van een duidelijk uitgekristalliseerd concept van decentralisatie van general
management en integrerende verantwoordelijkheden naar “Business Units”. De Pharma
divisie had zich gepresenteerd als een “multidivisie” die al gedurende geruime tijd in hoge
mate gedecentraliseerd was. Deze divisie voorzag dan ook geen ingrijpende
veranderingen. De Vezels  & Polymeren divisie had duidelijke plannen en zat midden het
proces van implementatie van de Business Units. De Zoutchemiedivisie bleek voorzichtig
en verkennend op weg naar verdergaande decentralisatie in de richting van de
“productgroepen”. Hoewel er nog geen sprake was van “integrerende
managementverantwoordelijkheden” op een niveau onder de divisieleiding, werd
                                                     
138 De nieuwe corporate stafafdeling AHRM nam onder leiding van de nieuwe stafdirecteur (Van
Karnebeek) al snel een aantal initiatieven om AHRM binnen Akzo vorm en inhoud te geven. Zo werd
er gewerkt aan de ontwikkeling van een identificatiesysteem voor sleutelfuncties, alsmede systematiek
om functie-beschrijvingen op te stellen, vacature- en opvolgingsplanning, trainingen te ontwikkelen,
beloningen/arbeidsvoorwaarden af te spreken etc.
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verdergaande decentralisatie wel overwogen. De Coatingsdivisie bleek een matrixstructuur
te hebben met “general managers” in twee dimensies, namelijk landen- en
“marktsectoren” (hieronder werden business activiteiten verstaan als Industrial Coatings,
Trade, Car Refinishes etc.). De strategische verantwoordelijkheid lag bij de divisietop en
de operationele verantwoordelijkheid op landenniveau. In de Coatingsdivisie was volgens
de Raad van Bestuur sprake van een dilemma. Enerzijds was sprake van een ontwikkeling
naar “Business Units”. Anderzijds kon een ontwikkeling in de richting van de
landenorganisaties worden onderkend. Of de matrixstructuur uiteindelijk zou kantelen naar
de “marktsectoren” (in de Coatings terminologie) of Business Units (in de Akzo
terminologie) was nog onduidelijk. Als laatste was de Chemiedivisie aan bod. Het beeld dat
uit de presentatie naar voren kwam was onduidelijk. Waar deze divisie zich in het
“decentralisatieproces” bevond, en hoe verdere decentralisatie geconcretiseerd moest
worden, bleven open vragen. De adviseurs van Horringa & de Koning troffen er elementen
van een matrixstructuur aan, met het zwaartepunt op de marktingang.  Beiden konden zich
niet aan de indruk onttrekken, dat de divisie op zoek was naar een balans, en dat de
recente Stauffer acquisitie een deel van de organisatorische problemen kon verklaren.

De kiem van de latere reorganisatie van de topstructuur wordt gelegd:
In de aansluitende discussie wees de Raad van Bestuur erop dat er een trend naar
verdergaande decentralisatie zichtbaar werd. Deze ontwikkeling moest worden voortgezet.
Een ‘stuck-in-the-middle’ situatie in het decentralisatieproces moest vermeden worden. De
Raad van Bestuur vond dat er in de presentaties onvoldoende zicht was gegeven op het
onderwerp “rolverdeling Raad van Bestuur en divisieleiding”. Hierdoor was de indruk
ontstaan dat de bijeenkomst vooral leek te bestaan uit een vergadering van onafhankelijke
ondernemingen. Bovendien waren er geen duidelijke antwoorden gegeven op de vraag
welke “toegevoegde waarde Akzo” als concern had, afgezien van de financiële kracht
van de holding. Men erkende dat er binnen Akzo nog teveel organisatieniveaus en
overhead niveaus waren. De idee om substantiële kostenbesparingen te realiseren in
deze “geaccumuleerde overhead” vond de Raad van Bestuur dan ook voor de hand
liggend, waarbij men twee mogelijkheden zag. In het geval er nauwelijks samenhang was
tussen de divisies, kon Akzo slechts als een “holding company” worden beschouwd,
hetgeen betekende dat kon worden volstaan met een kleine centrale holding. Indien er wel
sprake was van samenhang kon dit, als uiterste consequentie, leiden tot “één centraal
hoofdkantoor”, waarin in dat geval ook de divisiestaf opgenomen kon worden. In beide
gevallen achtte de Raad van Bestuur substantiële kostenbesparingen in de
geaccumuleerde overhead haalbaar.

Op grond van de presentaties door de divisiepresidenten, de aansluitende discussie en de
opmerkingen van de Raad van Bestuur werden vervolgens een drietal groepjes gevormd,
waarin de Groepsraadsleden antwoord moesten geven op de volgende vragen:

1. Wat is de toegevoegde waarde van Akzo?
2. Hoe kan de efficiency worden verhoogd?
3. Hoe kunnen we de uitdaging realiseren om een significante reductie te plegen in de

geaccumuleerde overhead en als gevolg hiervan een structurele verbetering van de
prestaties bewerkstelligen?

Bron: verslag van Groepsraadsvergadering van 29-30 juni 1989.

Elk groepje koppelde haar bevindingen terug. In het aansluitende gesprek bereikte men
“een zekere mate van consensus” over een aantal uitgangspunten:
• Akzo is een “multi-onderneming” met een toegevoegde waarde die verder strekt dan alleen haar

financiële kracht.
• In het licht van het voorgaande diende de organisatie geoptimaliseerd te worden en de efficiency

verhoogd. “Duplicering van functies/taken” en “overlaps” moesten worden voorkomen.
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• Het voorgaande kon leiden tot een substantiële en structurele verlaging van de overhead, van bij
benadering tussen de fl 100 - 200 miljoen.

Op grond van deze uitgangspunten werd besloten om op holdingniveau een globale
analyse van de stafactiviteiten te maken. Hierbij diende te worden onderzocht welke
(beperkte) “strategische staftaken” noodzakelijk waren om de Raad van Bestuur te
ondersteunen bij strategische beleidsvorming. Ook diende te worden nagegaan welk deel
van de bestaande staf als “service afdelingen” fungeerde, en welke derhalve in principe
konden opereren op grond van een (intern) marktmechanisme. In relatie tot het
voorgaande gaf de Raad van Bestuur eveneens opdracht om een analyse van haar
“strategische taken” te maken. De adviseurs van Horringa & de Koning hadden verder
de indruk dat de bestaande verdeling van bevoegdheden de Raad van Bestuur dwong om
te veel tijd aan operationele zaken te besteden. Om ervaring op te doen en om een indruk
te krijgen van mogelijke “duplicering en overlap” van staf- en servicetaken besloot men
hierna een ‘’Akzo diep’ onderzoek in te stellen in de personeelskolom en Akzo
Engineering. Deze beslissingen lagen ten grondslag aan het Onderzoek Inrichting
Stafstructuur; (zie verder de volgende paragraaf en het volgende hoofdstuk).

Evaluatie van de bijeenkomst:
Voor het eerst lijkt sprake te zijn geweest van een “ware” dialoog in de Groepsraad over
essentiële onderwerpen. Toch doet zich het paradoxale gegeven voor dat de Raad van
Bestuur de speciale tweedaagse bijeenkomst met de Groepsraad als “teleurstellend”
ervaren had. Kennelijk bleven er twijfels bestaan rond het commitment van de
divisiepresidenten om feitelijk invulling te geven aan verdergaande decentralisatie binnen
de divisies. Ook de sfeer in de bijeenkomst was niet optimaal, zo blijkt uit de evaluatie door
de adviseurs van Horringa & de Koning van de bijeenkomst. Zij drukten het verloop van de
twee dagen in Anholt als volgt uit:
“Opvallend was de voorzichtige, afwachtende houding van het merendeel van de divisieleiding en de
zwijgzaamheid van de aanwezige leden van de Groepsraad. Ondanks de ruimte die de voorzitter van
de Raad van Bestuur bood om fundamentele zaken in het samenspel tussen Raad van Bestuur en de
divisieleiding aan de orde stellen, overheerste o.i. een sfeer van “wanneer wordt het hier gezellig”.
Wij kunnen niet goed beoordelen of dit gevoel van adviseurs door aanwezigen wordt gedeeld, en zo
ja, wat daarvan eventueel de oorzaken zijn.
Feit is dat een actief initiërende opstelling van de zijde van de divisieleiding er niet kwam, terwijl naar
onze mening de gelegenheid er wel degelijk voor was”.
Bron: notitie Evaluatie van de bijeenkomst van Groepsraad in Anholt¸  door Horringa & de Koning
(Van Londen en Nicolic), 24 augustus 1989.

De Anholt-bijeenkomst had volgens de adviseurs duidelijk gemaakt dat de divisies van de
Raad van Bestuur en concernstaf een sterkere strategische en conceptuele rol en
afnemende operationele betrokkenheid verwachtten. Ook was duidelijk geworden dat het
“wij Raad van Bestuur” en “zij divisiedirecteuren” gevoel zou blijven bestaan, en dat de top
van Akzo zou moeten leren leven met dat nadeel. De Raad van Bestuur moest de hoogste
prioriteit geven aan het eigen functioneren (taak- en portefeuille verdeling) en de
Groepsraad vooral moeten gebruiken voor kritische toetsing en het bereiken van
acceptatie van goede hoofdkantoorideeën. Hiertoe diende een nieuwe procedure te
worden gevolgd waarin belangrijke ideeën uit de staf eerst in de Groepsraad besproken
moesten worden voordat deze de organisatie ingingen. Deze en andere aanbevelingen
van de externe adviseurs werden door de Raad van Bestuur evenwel niet opgevolgd,
omdat daardoor de focus te eenzijdig op het holdingniveau gelegd zou worden en de
divisies “buiten schot” zouden blijven139.
                                                     
139 In de evaluatie van de Anholt-bijeenkomst hadden de adviseurs van Horringa & de Koning een
aantal oplossingsrichtingen aangereikt, te weten: (1) Afstappen van het principe van contactpunt en
het toezicht op de divisies niet langer bij één lid van de Raad van Bestuur neerleggen maar bij de
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Resumé:
Resumerend kan worden gesteld dat  in de dialoog tijdens de Anholt-bijeenkomst de kiem
is gelegd voor de reorganisatie van de topstructuur, die later, in de periode 1992-1993,
gestalte zou krijgen140. Er werd reeds expliciet gesproken over de mogelijkheid van één
managementniveau boven de Business Units. Ook is uitvoerig gesproken over de distinctie
tussen staf en service activiteiten, die later zou leidden tot de vorming van Service Units.
Beide aspecten liggen aan de basis van de ingrijpende reorganisatie van de topstructuur in
1992-1993 en de forse besparingen op de overhead die toen gerealiseerd zijn (zie
volgende hoofdstuk).

6.6 “Doordecentralisatie” (oktober 1989)

Aanloop:
Door het (ogenschijnlijk) teleurstellende resultaat van de Anholt-bijeenkomst bleef het
onderwerp van de verdere “decentralisatie binnen de divisies”, en de herbezinning over
de bijdrage van staven op de verschillende management niveaus, de agenda van volgende
Groepsraadsvergaderingen domineren. Zowel in de Groepsraad vergadering van 31
augustus als 28 september is er wederom intensief over gediscussieerd. In de
Beraadsdagen van de Raad van Bestuur (van 13-15 september 1989) herhaalde men dat
een ingrijpende wijziging in de topstructuur tot verdere “decentralisatie” diende te leiden.
Hiertoe had men een gedetailleerd raamwerk ontwikkeld dat in de volgende
Groepsraadsvergadering (van november) gepresenteerd en besproken werd (zie volgende
paragraaf).

In deze fase heeft de Raad van Bestuur het besluit genomen om daadwerkelijk Business
Units te vormen binnen de divisies. Het exacte moment of de directe aanleiding van dit
besluit kon niet worden achterhaald. De voorzitter van de Raad van Bestuur over de
totstandkoming van dit besluit:
”De reden om Business Units te vormen was dat we zeiden dat we een decentrale organisatie
hadden. Maar in de praktijk hield de decentralisatie op bij de divisiedirectie. De decentralisatie tussen
Raad van bestuur en divisiedirectie was groot. Wij zeiden in onze mission statement dat we een
gedecentraliseerde organisatie hadden, maar die hadden we helemaal niet. Niet overal althans.
Sommige divisies, zoals de Zoutchemiedivisie kende helemaal geen gedecentraliseerde organisatie,
die werd zeer centraal aangestuurd. De Chemiedivisie had andere problemen, die hing als los zand
aan elkaar. Daar waren de interne structuren onvoldoende. Er was wel sprake van decentralisatie,
maar de  aansturing was niet altijd goed. De chemiedivisie kende organisatorische problemen in die
tijd, die me wel zorgen gebaard hebben, vooral ook omdat de Chemiedivisie vrij veel acquisities
gedaan had. Daar moest organisatorisch wat gebeuren. De Vezeldivisie kende een BU-structuur, die
bij mij de gedachte opriep dat we deze structuur dan maar in de hele organisatie moesten toepassen,
omdat je daarmee echt naar een decentrale organisatie toe ging. Daar heb ik altijd in geloofd, het
neerleggen van de verantwoordelijkheid voor bepaalde product/marktcombinaties dicht bij de markt.
Dat zijn eigenlijk de argumenten geweest dat we gezegd hebben: dan doen we het voor iedereen,
want het is gewoon de beste manier om de business te runnen. Het beantwoordt aan de tijd en ook
aan de mensen die we in de organisatie haddenxcvii.

                                                                                                                                    
gehele Raad van Bestuur. (2) Vergroting van het aantal divisies (tot 7). (3) Verkleining van de Raad
van Bestuur. (4) Verhoging van de kwaliteit van staven en (5) accentverlegging naar functionele en
andere aandachtsgebieden, waaronder concernbrede R&D, MD, informatica, milieubeleid.
140 De discussie over de rol van de holding wordt op verschillende momenten in de tijd gevoerd met
behulp van verschillende begrippen. Namelijk de rol van de divisiepresident (oktober 1990), de rol
van de tussenlaag (juni 1991), en de latere dialogen over rol en betekenis van de
“managementholding” (vanaf 1992). Tegelijkertijd kunnen we constateren dat deze dialoog, over de
rolverdeling tussen holding en divisies, ook al in 1976 werd gevoerd waarbij het concept van “middle
box” centraal stond.
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Het begrip “doordecentralisatie” komt op:
In de Groepsraadsvergadering van 26 oktober is ingegaan op de uitkomsten van de
Beraadsdagen van de Raad van Bestuur. Men voerde daar een dialoog over de
consequenties van de vorming van “Business Units” voor de inrichting en het functioneren
van de corporate staf. In deze dialoog kwam het begrip “doordecentralisatie” op. De
dialoog die kennelijk rond dit begrip gevoerd is, resulteerde in een specifieke vraagstelling:
1. "Doordecentralisatie betekent dat divisieleiding bevoegdheden en verantwoordelijkheden

"afstaat" aan de Business Unit manager. Echter zij kan niet meer bevoegdheden delegeren dan
zij zelf bezit. Dit impliceert dat ook eens kritisch gekeken moet worden naar de relatie tussen
Raad van bestuur en divisieleiding. Moet de Raad van bestuur niet meer delegeren aan de
divisiepresident en zo ja, hoe?

2. Loopt de doordecentralisatie op de functionele gebieden wel parallel met die in de business?
3. Op verschillende niveaus in onze organisatie komen ondersteunende activiteiten voor met het

karakter van services. Zijn deze wel goed georganiseerd?”
Bron: "Onderzoek Delegatie Stafactiviteiten", notitie geschreven door H. de Ruijter (Rijnconsult) en
A.R. Harmsen (Akzo),  november 1989 (doc. nr. RC280), p. 6.

Met het begrip “doordecentralisatie”  kon men nog sterker benadrukken dat decentralisatie
binnen de divisie noodzakelijk was. Een duidelijk sterkere betekenis dan het begrip
decentralisatie dus.

Aanleiding tot het Onderzoek Inrichting Stafstructuur:
Bovenstaande vraagstelling van de Groepsraad vormde de directe aanleiding om een
onderzoek in te stellen naar de inrichting van de corporate stafstructuur141. Naar aanleiding
van bovenstaande Groepsraadsvergadering besloten Loudon en Berghuis namens de
Raad van Bestuur om Harmsen (vanuit diens rol als project manager “Meer aandacht voor
operaties”) en De Ruijter (als externe adviseur van Rijnconsult) uit te nodigen voor een
gesprek. De Raad van Bestuur besloot het project door beiden gezamenlijk te laten
uitvoeren. De voorzitter van de Raad van Bestuur zei hierover:
“Harmsen had goede ervaringen met BUs. Hij was een enorme verdediger van en enthousiasteling
over de BU-structuur. Zulke mensen, die dat concept door dik en dun verdedigen, had ik nodig. Henk
de Ruijter was theoretisch heel sterk op het gebied van BU's, hoewel hij zelf zegt veel te hebben
geleerd van het proces dat zich hier heeft afgespeeld. Ik denk dat die twee het ideale koppel waren
om dat onderzoek te doen”xcviii.

In het gesprek (7 november 1989) werden de zorgen van de Raad van Bestuur
uitgesproken ten aanzien van Personeelszaken/HRM en Akzo Engineering. De Raad ving
een toenemend aantal signalen op, waaruit bleek dat er teveel overlap en te weinig
efficiency142 zat tussen de verschillende stafactiviteiten en organisatorische niveaus. De
toenmalige stafdirecteur Financiën: “Wij kregen steeds meer signalen dat de

                                                     
141 Uit de hierboven geformuleerde eerste vraagstelling kan paradoxaal genoeg worden opgemaakt
dat de Groepsraadleden blijkbaar aanvankelijk hoopten dat de “doordecentralisatie” zou leiden tot
het vergroten van de decentralisatie van Raad van Bestuur naar divisieleiding. De Groepsraadleden
lijken hiermee de, in de Anholt-bijeenkomst van 29-30 juni onderkende, optie van de kleine centrale
holding te willen benadrukken. De discussie omtrent het begrip “doordecentralisatie” en de rol
verdeling en mate van decentralisatie tussen Raad van Bestuur en divisieleiding, zou echter een
fundamenteel andere richting nemen. Immers, in mei 1993 werd het divisie-niveau opgeheven en
geïntegreerd met de Raad van Bestuur en centrale staven tot de Corporate Management Holding.
142 Een niet onbelangrijke contextuele factor lijkt ook te zijn geweest de inschatting, in het najaar van
1989, dat de conjuncturele ontwikkelingen in de komende jaren wel eens flink zouden kunnen
tegenvallen. Door deze verwachting werd de betekenis en de noodzaak van efficiency verbeteringen
versterkt. In het licht van deze verwachting en de noodzakelijk geachte verhoging van het
weerstandsvermogen tegen een eventuele conjuncturele neergang, paste Akzo al vast de financiële
strategie aan, door de doelstellingen m.b.t. de E/D ratio te verhogen naar 0,60.
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besluitvorming te traag was en dat de toegevoegde waarde van de staven soms
aanvechtbaar was. Bijvoorbeeld investeringsaanvragen van Enka International die een jaar
of meer rond zongen”xcix.

De adviseur van Rijnconsult over zijn indruk destijds:
“Toen kwamen de vragen, met name rond Personeelszaken. Personeelszaken in Arnhem
[hoofdkantoor], in Nederland [de landenorganisatie], in de divisies en nu ook Personeelszaken in de
werkmaatschappijen [de “Business Units”]. Men had de indruk dat het niet efficiënt was. Er waren
duidelijk gevoelens van onbehagen. We gaan er nu een niveau bijdoen [de “Business Units”]. Gaan
we nu dubbel werk doen? Zijn er niet teveel mensen bezig?

Op basis van het gesprek werd afgesproken het onderzoek te richten op een Akzo-diepe
analyse van de HRM-functie en de Engineeringfunctie (onder “Akzo diep” werden de
volgende organisatieniveaus verstaan: Raad van Bestuur, divisie, landenorganisatie en
“Business Unit”). Daarnaast spraken zij af alle corporate stafafdelingen aan een kritische
blik te onderwerpen.

Het Onderzoek Inrichting Stafstructuur kan worden beschouwd als een anderhalf jaar
durende dialoog over de rolverdeling tussen Akzo corporate, de divisies en de Business
Units. Deze dialoog resulteerde in het nieuwe “organisatieconcept” van Akzo, dat werd
vervat in het boekje Business Units - the basis for the Akzo organization (mei 1991) dat in
een grote oplage in het concern verspreid werd (zie hoofdstuk 7).

6.7 Besluit introductie Business Units en uitbreiding Groepsraad (eind 1989)

Na de Beraadsdagen had de Raad van Bestuur een gedetailleerd raamwerk ontwikkeld.
Tijdens de Groepsraadsvergadering van 30 novemberc gaf de voorzitter van de Raad van
Bestuur een presentatie over de nieuwe topstructuur, die Akzo in de ogen van de Raad
van Bestuur nodig had. Kern van deze nieuwe topstructuur was de uitbreiding van de
Groepsraad met drie functionele leden. Door de uitbreiding van de Groepsraad veranderde
de samenstelling van de dominante coalitie van Akzo. Nieuwe sleutelactoren kregen
toegang tot de dialoog die in de Groepsraad gevoerd werd en nog ging worden over de
(gewenste) ontwikkeling van Akzo143. Naast de personele uitbreiding van de Groepsraad
door de drie nieuwe functionele leden, was een evenzo ingrijpende wijziging dat de
functionele leden van de Groepsraad dezelfde status toegekend kregen als de
operationele leden (de divisiepresidenten). Deze topstructuurwijziging was voor de
divisiepresidenten ingrijpend, ondanks het feit dat de Raad van Bestuur het
tegenovergestelde beweerde. Ze waren in de toekomst niet alleen getalsmatig minder

                                                     
143 Door de vergroting van de Groepsraad en personele wijzigingen veranderde de dominante coalitie
van Akzo ingrijpend van samenstelling. Dit was een gevolg van drie aspecten. Allereerst het besluit
om de Groepsraad met drie functionele leden uit te breiden, te weten den Hoed (corporate control),
van Karnebeek (HRM) en Minnema (strategische planning). Ten tweede het besluit om de voorzitter
van de directie van Akzo Nederland formeel in de Groepsraad op te nemen, waardoor beide
voorzitters van de dominante landen-organisaties (Akzo America Inc. en Akzo Nederland b.v.)
volwaardig lid van de Groepsraad werden. Het derde aspect had betrekking op een personele
wijziging. Geerlings trad namelijk op eigen verzoek terug als functioneel lid van de Groepsraad
verantwoordelijk voor R&D /  Technologie, en werd vervangen door van Haaren (Van Haaren was
afkomstig uit de directie van de Zoutchemie divisie, waarvan de omvang successievelijk werd
verkleind van 3 naar 2 directieleden). De totale omvang de Groepsraad bestond vanaf februari 1990
dan ook uit 16 leden bestaan, waarvan 7 nieuwe leden. Door deze gewijzigde samenstelling nam het
aantal deelnemers aan de dialoog toe. Verondersteld mag worden dat de nieuwe leden ieder hun
eigen individuele organisatie-opvatting in de dialoog inbrachten en invloed uitoefenden op het verloop
en de uitkomsten ervan.
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sterk, ook nam hun invloed op de gang van zaken in de eigen divisie af op de functionele
terreinen die voortaan op Akzo niveau gecoördineerd werden. In de praktijk betekende dit
bijvoorbeeld concreet dat functionele stafdirecteuren investeringsvoorstellen van de
divisies moesten autoriseren indien deze consequenties hadden voor hun functionele
deelterrein.

In de notulen staat fijntjes verwoord dat de reacties op de presentatie “niet overweldigend”
waren, maar in feite was sprake van heftige tegenstand. De Raad van Bestuur had in de
desbetreffende Groepsraadsvergadering een mondelinge toelichting gegeven op het
besluit de “Topstructuur Akzo” te wijzigen. In  de notulen is daarvan het volgende terug te
vinden:
“Om de uitdagen van de jaren ‘90 tegemoet te kunnen treden is de noodzaak ontstaan Akzo flexibeler
en efficiënter te organiseren. De Raad van Bestuur is tot de conclusie gekomen dat alleen een
decentrale organisatiestructuur bestaande uit Business Units met ruime operationele
bevoegdheden aan de op ons afkomende vragen snel en effectief kan reageren. De lagen daarboven
(divisiedirecties en de Raad van Bestuur) ontlenen hun taak aan het toevoegen van de voordelen
van het grotere concern.
In de nieuwe structuur blijft de winstverantwoordelijkheid van de divisiedirecties onaangetast.  Om
de voordelen van het opereren als concern te kunnen realiseren is op bepaalde strategisch
belangrijke functionele gebieden een toevoeging van een concernwijde dimensie noodzakelijk.
Indien wij een louter financiële Holding zouden creëren, wordt er niet voldoende geprofiteerd van de
voordelen van een groot concern.
De Raad van Bestuur is van mening dat de functies strategische planning, corporate control en human
resources deel uit moeten gaan maken van de Groepsraad  om over deze zaken op basis van
gelijkheid met de divisiepresidenten te kunnen opereren. De bevoegdheden van de
divisiepresidenten worden hierbij op geen enkele manier aangetast, ook niet voor functionele zaken.
In beginsel zullen op bovengenoemde functionele gebieden de zaken door de functionele
Groepsraadsleden met de divisies worden afgedaan en zal de Raad van Bestuur zich concentreren op
haar strategische taak. Bij een verschil van inzicht wordt de Raad van Bestuur geraadpleegd.
Bron: Verslag van speciale Groepsraadsvergadering inzake Topstructuur Akzo, gehouden op 21
december 1989.

Bovenstaand tekstfragment weerspiegelt de lijn die in de mondelinge toelichting was
gebruikt en waarin de Raad van Bestuur haar besluit betekenis gaf en legitimeerde door
deze te relateren aan externe ontwikkelingen. De mondelinge toelichting van de Raad van
Bestuur riep evenwel de nodige vragen op. De belangrijkste vraag had betrekking op de
winstverantwoordelijkheid van het divisiemanagement, waarbij de divisiepresidenten
benadrukten dat deze in hun visie onaangetast diende te blijven. Verder werden
vraagtekens gesteld bij de rol van de nieuwe functionele Groepsraadsleden. Deze functies
dienden niet controlerend maar anticiperend te zijn, waarbij de divisies reeds in een vroeg
stadium betrokken dienden te worden. Ook bestond er de zorg dat de functionele
Groepsraadsleden de business zouden doorkruisen en niet ondersteunen, waardoor een
matrixorganisatie kon ontstaan. In de notulen stond: “Op het eerste gezicht zou men aan
de verhouding 7 functionele tegenover 5 operationele leden foute conclusies kunnen
verbinden. Duidelijk moet worden gemaakt dat wij een lijnorganisatie met functionele taken
nastreven en geen functionele (matrix) organisatie”ci.

De Groepsraad had weliswaar “begrip getoond voor de geventileerde ideeën”, maar
tegelijkertijd om meer tijd verzocht om deze ideeën “op zich in te laten werken”cii. Door de
opstelling van een aantal Groepsraadsleden werd besloten om enkele weken later een
speciale Groepsraadsvergadering aan dit onderwerp te wijten. Op 12 december 1989
verstuurde de Raad van Bestuur, ter voorbereiding op deze speciale
Groepsraadbijeenkomst (van 21 december) een nieuwe notitie inzake Topstructuur Akzo
aan de Groepsraadsleden”ciii. Na een fel debat ging de Groepsraad uiteindelijk overstag
voor het besluit van de Raad van Bestuur de Groepsraad uit te breiden met drie
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functionele ledenciv. Het ging hierbij om de volgende functionele gebieden: corporate
control, strategische planning en Human Resources. Zelf zei de voorzitter van de Raad
van Bestuur over de gang van zaken: “In december 1989 was er een heftige oppositie van
de divisie-presidenten. Die zagen hun primaat verdwijnen in de Groepsraad. Er zaten [in
hun ogen] teveel mensen die niet businessmensen waren”cv. Door de voelbare weerstand
moest in de volgende Groepsraadsvergadering van 25 januari 1990, nog een keer over de
nieuwe topstructuur van Akzo worden gesproken. Tekenend is dat de Raad van Bestuur
de leden van de Groepsraad moest oproepen dit besluit daadwerkelijk te steunen en het
uit te dragen binnen de organisatie .

Aankondiging van de organisatievernieuwingen in de nieuwjaarstoespraak:
De vorming van “Business Units” en de uitbreiding van de Groepsraad werd aangekondigd
in de nieuwjaarstoespraak van januari 1990. Deze aankondiging markeert een omslagpunt
in de ontwikkeling van Akzo, doordat niet langer de kwestie van de verhouding tussen de
Raad van Bestuur en de divisies domineerde, maar de verhouding Raad van Bestuur -
divisies - “Business Units”. De betekenis van dit begrip “Business Units” was echter nog
onduidelijk. In de mondelinge toelichting in de Groepsraad op de notitie had de Raad van
Bestuur alleen gesteld, dat de toekomstige “decentrale organisatiestructuur” van Akzo uit
“Business Units met ruime operationele bevoegdheden” zou bestaan. Wat het concept van
de “Business Units” precies inhield was niet duidelijk, net zo min als de vraag welke
bestaande organisatie-eenheden nu al dan niet als “Business Unit” beschouwd konden
worden. Ook de rolverdeling van Raad van Bestuur en divisieleiding was nog niet
uitgekristalliseerd.
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6.8 Samenvatting & conclusie

Dit hoofdstuk bevat een analyse van de processen die ten grondslag lagen aan pogingen
tot het op gang brengen van een dialoog in de Groepsraad over “synergie &
decentralisatie”. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de belangrijkste aspecten.

Enkele
Organisatieverbeterin
gen

Eerste kwartaal 1988

Pogingen tot dialoog

1988 – eerste helft 1989

Bewerkstelligen nieuwe
betekenis en werkelijkheid
m.b.t. “decentralisatie”
Tweede helft 1989

Context Nieuwe corporate
identiteit en elan

Europa 1992 Vasthoudendheid Raad van
Bestuur m.b.t. decentralisatie

Management
vraagstuk of
– thema

Functioneren van de
onderneming als een
geheel;
Relatie Raad van
Bestuur  - staf

Benutten interdivisionele
synergie;
Decentralisatie binnen
divisies (onderwerp)

Decentralisatie binnen
divisies (vormgeving);
Rolverdeling Raad van
Bestuur – divisies;
Efficiency / overheadkosten

Proces: Zinspelen (87)
Nj Loudon (1/88)

Notitie Loudon (4/88);
Opdracht McKinsey (8/88);
Horringa & de Koning (
8/88);
Nj Loudon (1/89);
Groepsraad (4/89)

Anholt-bijeenkomst (6/89)
Groepsraad 10/89)
Opdracht OIS (10/89)
Groepsraad (11/89)
Groepsraad (12/89)

Distincties /
concept:
Gelanguaged
(+)
Verworpen
 (-)

Federatie van divisies
(-;88)
Een onderneming
(+;88)
Overhead (-;88)

Decentralisatie binnen
divisie
(-;4/88)
Frontlijnverkorting (+;2/89);
Dominion status (-;4/89)
Decentralisatie binnen
divisie
 (-;4/89)
Business units (+;4/89)
Drie-lagen structuur
(+4/89)

Toegevoegde waarde Akzo (-
;6/89)
Geaccumuleerde overhead (-
;6/89)
Duplicering van functies (-
;6/89)
Strategische staftaken (-
;6/89);
Service afdelingen (-;6/89)
Een centraal hoofdkantoor (-
;6/89)
Doordecentralisatie (+10/89);
Winstverantwoordelijkheid
divisiemanagement (+;11/89)

Uitkomsten:
Org structuur
(OS)
Mngt
methode
(MM)
Org principes
(OP)

Functionele plannen
staf (MM;88);
Nieuwe procedure
investeringsvoorstelle
n (MM;88);
Business units
Vezeldivisie
(OS;10/88)

Oprichting AHRM
(OS;medio 89)

Besluit Business Units (OP;
12/89), en uitbreiding
Groepsraad (OS; 12/89)

OIS = Onderzoek Inrichting Stafstructuur

In de nieuwjaarstoespraak van januari 1988 werd expliciet aan de orde gesteld: “Wat wij
willen bereiken is dat Akzo als één onderneming functioneert en niet meer als een
federatie van divisies”. In de loop van 1987 had de voorzitter van de Raad van Bestuur bij
een aantal gelegenheden, tussen de regels door, aangegeven dat in zijn visie ingrijpende
organisatiewijzigingen noodzakelijk waren. Majeure ingrepen werden evenwel niet gedaan,
ondanks het feit dat de rol van de strategische planningafdeling, bij de beoordeling van
investeringsaanvragen (die eind januari 1988 werd aangekondigd) verzwaard was.
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De Raad van Bestuur koos evenwel voor een andere benadering. De voorzitter van de
Raad van Bestuur schreef een notitie over synergie & decentralisatie en legde deze april
1988 ter bespreking voor aan de Groepsraad. De notitie bevatte een expliciete
vraagstelling, die er op wijst dat de Raad van Bestuur daadwerkelijk een dialoog met de
Groepsraad wilde voeren over dit onderwerp. De notitie ondervond kennelijk onvoldoende
gehoor; de Groepsraad ging een dialoog uit de weg. Opmerkelijk is dat de kiemen van de
latere opening al aanwezig zijn, maar kennelijk nog niet diep genoeg geworteld zijn (er
werd in de notitie immers al expliciet gesproken over decentralisatie binnen de divisies).

Een doorbraak volgde uiteindelijk pas een jaar later, toen adviseurs van Horringa & de
Koning werden gevraagd een bijdrage te leveren aan de verdere gedachtenvorming van
de Groepsraad over synergie & decentralisatie. In een speciale bijeenkomst lokten de
adviseurs een dialoog uit, door de sleutelvraag voor Akzo op tafel te leggen en te stellen
dat deze niet zozeer betrekking had op de decentralisatie van het hoofdkantoor naar de
divisies, als wel de mate van decentralisatie van de divisies naar de Business Units. Deze
sleutelvraag ontlokte een dialoog over de betekenis van het begrip “decentralisatie”. Er
kristalliseerde een nieuwe betekenis uit, die afweek van de betekenis of de lading die dit
begrip sinds het ontstaan van Akzo kende. Decentralisatie stond niet langer synoniem met
de winstverantwoordelijkheid van de divisiepresident, die tijdens de missiediscussie van
december 1985 nog eens herbevestigd was. Door deze herdefinitie was de lading van het
begrip verschoven naar decentralisatie binnen de divisies, en nam het debat tussen
holding en divisies een geheel andere wending en ontstonden nieuwe openingen. Het
concept van “Business Units” kwam nu in beeld, waardoor tegelijk niet langer kon worden
ontkend dat Akzo een “drie-lagen-structuur” kende. Hierdoor kon ook het onderwerp
bespreekbaar gemaakt worden, dat de Raad van Bestuur al langer dwars zat, maar
waarvoor men nog geen goed aanknopingspunt had kunnen vinden: de omvang van de
stafeenheden op de verschillende organisatorische niveaus (de drie lagen: holding, divisie,
Business Unit). In mijn visie was deze bijeenkomst van groot belang doordat, door
herdefiniëring van een bestaand concept of begrip (decentralisatie), het benadrukken van
het potentiële belang van een reeds bestaand maar nog niet geheel geaccepteerd concept
(Business Units), en de introductie van een nieuw begrip (drie-lagen-structuur) er nieuwe
speelruimte voor de dialoog ontstond. Dit heb ik getracht in onderstaande figuur tot
uitdrukking te brengen:

Figuur 6.2: betekenissen van “decentralisatie” voor en na april 1989.
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In een volgende speciale bijeenkomst (de Anholt-bijeenkomst; juni 1988) is, ondanks een
kennelijk moeizame dialoog, de kiem gelegd voor twee emulaties die pas later (rond 1990-
1991) zouden ontstaan: de tweelagen-structuur en de vorming van Service Units.

In de maanden nadien nam de Raad van Bestuur op enig moment het besluit Business
Units te gaan vormen binnen de divisies. Dit besluit werd gelegitimeerd door te stellen dat
het consistent was en in lijn lag met het organisatieprincipe van decentralisatie, dat al sinds
het ontstaan van Akzo aan de basis lag van de opzet van de concernorganisatie, maar nu
een andere invulling gekregen had. In de Groepsraad vergadering van oktober 1989,
waarin werd gesproken over de consequenties van de vorming van Business Units voor de
inrichting en functioneren van de corporate staf, kwam een nieuw begrip op:
doordecentralisatie. Dit nieuwe begrip leidde tot een drietal vragen, die de basis vormden
voor het onderzoek inrichting stafstructuur (dat uiteindelijk in mei 1991 zou leidden tot
organisatieconcept van Akzo). Van een dialoog was in deze fase geen sprake, want de
Raad van Bestuur forceerde ondanks heftige oppositie van de divisiepresidenten in de
Groepsraadsvergaderingen van november en december 1989  een doorbraak door de
Groepsraad uit te breiden met drie functionele leden met op hun gebied gelijke
bevoegdheden als de divisiepresidenten.

De conclusie is gerechtvaardigd dat dit besluit kon worden gelegitimeerd door consequent
vast te houden aan een aantal distincties, die in de voorgaande maanden in de dialoog
uitgekristalliseerd waren. Decentralisatie had nu betrekking op het lager in de divisie-
organisatie brengen van general management verantwoordelijkheden en
ondernemerschap aan de Business Units. De top (of holding) kon waarde toevoegen door
op bepaalde strategisch belangrijke functionele gebieden een concernwijde dimensie toe
te voegen. Het concept van doordecentralisatie leidde tot vragen, waaronder de vraag of
de ondersteunende activiteiten met het karakter van services, die op verschillende
organisatieniveaus voorkwamen, wel goed georganiseerd waren. Met andere woorden, er
waren nieuwe openingen gecreëerd en ingrijpende besluiten genomen. Anderzijds waren
nieuwe vragen actueel geworden, die om nieuwe inzichten vroegen, zoals de vragen die
aan de basis lagen van het Onderzoek Inrichting Stafstructuur, de
winstverantwoordelijkheid van het divisiemanagement en de uitwerking die aan het
concept van Business Units gegeven zou moeten worden.




