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Samenvatting

Dit proefschrift bevat een analyse van de constructieprocessen die ten grondslag gelegen
hebben aan de business-unitvorming binnen Akzo (1987-1993).

In hoofdstuk 1, de introductie, is aangegeven dat empirisch onderzoek naar processen van
“organisatie-innovatie” en diffusie van organisatievernieuwingen schaars is. In de
beschikbare literatuur wordt de nadruk gelegd op zichtbare vernieuwingen in de
organisatiestructuur en managementmethoden, waarmee voorbij gegaan wordt aan het feit
dat deze gebaseerd zijn op nieuwe organisatieprincipes. De processen waarin deze
nieuwe organisatieprincipes tot stand komen zijn onderbelicht, waarbij er kennelijk vanuit
wordt gegaan dat de oorspronkelijke organisatie-innovatie door andere ondernemingen
eenvoudigweg kan worden overgenomen of gekopieerd. Dit onderzoek vertrekt vanuit de
veronderstelling dat er een vertaalslag nodig is, waarbij door de dialoog tussen managers
vernieuwende organisatie- en managementconcepten een op de eigen bedrijfspraktijk
gebaseerde vorm en inhoud (betekenis) krijgen. Doel van dit onderzoek is inzicht te geven
in de constructieprocessen  die ten grondslag lagen aan de organisatievernieuwing van
Akzo in de periode 1987-1993. Hierbij staat centraal de wijze waarop het topmanagement
van Akzo het, oorspronkelijk uit de Amerikaanse managementpraktijk en –literatuur
afkomstige, business-unitconcept naar de eigen bedrijfspraktijk vertaalde.

Hoofdstuk 2 bevat de literatuurbespreking en bestaat uit begripsafbakening (2.1), een
overzicht van de innovatie en diffusie van organisatievormen (2.2) en een overzicht van
verschillende theoretische benaderingen (2.3). Bij de begripsafbakening bleek dat er in de
literatuur geen eenduidige definitie van “organisatie-innovatie” voorhanden is. Ook bleek
dat auteurs verschillende opvattingen hebben over de vraag welke empirische fenomenen
al dan niet als organisatorische innovatie aangemerkt kunnen worden. Tot slot werd een
eigen begripsafbakening gepresenteerd (zie figuur 2.1). De meest gebruikelijke indeling
naar innovatie – diffusie – imitatie is verlaten en vervangen door: innovatie - translatie
(vertaalslag) - emulatie (verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke innovatie).
Bij de bespreking van de innovatie en diffusie van verschillende organisatievormen
stonden de ontwikkelingen in de VS centraal. Met name de opkomst van de
multidivisionele organisatievorm wordt in de literatuur beschouwd als een majeure
organisatorische innovatie. Het in taal geconstrueerde onderscheid tussen “strategische-“
en “operationele verantwoordelijkheid” bleek de grondslag voor deze organisatorische
innovatie. Ook bleek dat het business-unitconcept in de Amerikaanse context vooral
uitwerking heeft gevonden als strategische management of –portfolioconcept en nauwelijks
als organisatieconcept gethematiseerd is. Dit was echter niet het geval in Nederland, waar
de opkomst en populariteit van dit concept vanaf midden jaren tachtig kon worden
verklaard uit de behoefte aan meer ondernemerschap en flexibiliteit in grote
ondernemingen met gebureaucratiseerde structuren.
In paragraag 2.4 is een overzicht gepresenteerd van verschillende theoretische
benaderingen van waaruit processen van organisatievernieuwing bestudeerd kunnen
worden. Aangegeven is dat de klassieke benadering domineert, maar dat nieuwe inzichten
pas dan mogelijk zijn indien deze processen worden bestudeerd vanuit de processuele en
epistemologische benadering. In de processuele of procesgerichte benadering gaat het, in
tegenstelling tot de klassieke benadering, niet om de “front-end-of-decisionmaking” (de
zichtbare besluiten en veranderingen in organisatiestructuur en managementmethoden),
maar om de ‘back-end-of-decisionmaking’. Met andere woorden, om het proces waarin
nieuwe ideeën over wenselijk geachte organisatiewijzigingen ingang vinden en legitimiteit
(ver)krijgen in de organisatie, of worden onderdrukt en nooit een vorm krijgen waarin ze
openlijk besproken en in actie omgezet kunnen worden. In de epistemologische
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benadering staan de rol van de managementtaal en concepten als “distincties” en
“languaging”  centraal.

Hoofdstuk 3 bevat het conceptuele model, waarin de kern van beide benaderingen (resp.
“back-end-of-decisionmaking” en “languaging”) met elkaar gecombineerd en verbonden
zijn. “Languaging” is in dit onderzoek gedefinieerd als het door middel van interactie en
dialoog tussen managers ontwikkelen van een gemeenschappelijke
managementterminologie door het ontdekken, toepassen en verwerpen van distincties,
met als doel interpretaties uit te wisselen, betekenissen te doorgronden en een
gemeenschappelijke situatiedefinitie en handelingscontext  te ontwikkelen. “Distincties”
zijn ideeën, beelden, inzichten en ervaringen die door middel van taal onder worden
gebracht en tot uiting komen in de vorm van termen, begrippen of managementconcepten.
Het conceptuele model (zie figuur 3.1) kent verder een drieledige indeling naar context,
proces en ‘content’ (oftewel de zichtbare uitkomsten). De historische en actuele context
leiden tot de definitie van een bepaalde managementproblematiek. In de dialoog
ontwikkelen managers, daarbij geïnspireerd door van ‘buiten’ afkomstige vernieuwende
managementconcepten, door “languaging” voor de eigen bedrijfssituatie betekenisvolle
distincties (de vertaalslag). Deze distincties vormen de basis voor zichtbare uitkomsten, die
tot uiting komen in vernieuwingen van tot dan toe gehanteerde organisatieprincipes
(grondslag), organisatievormen (structuur) en managementmethoden (werking).
In paragraaf 3.3 zijn de deelvragen van het onderzoek geformuleerd:

1. Welke organisatorische vernieuwingen zijn tot stand gebracht?
2. Welke constructieprocessen hebben ten grondslag gelegen aan de

totstandkoming van de organisatievernieuwing van Akzo?
3. Welke rol speelt dialoog bij de  totstandkoming van organisatievernieuwingen?
4. Welke distincties brachten topmanagers naar voren bij hun pogingen processen

van organisatievernieuwing te initiëren en te sturen?
Aangegeven is dat de antwoorden op deze deelvragen van belang zijn om de
veronderstelling die ten grondslag ligt aan dit onderzoek, namelijk dat
organisatievernieuwingen in taal geconstrueerd worden, te kunnen toetsen. Verder bevat
hoofdstuk 3 de verantwoording met betrekking tot de onderzoeksopzet, de gehanteerde
databronnen en de gevolgde data-analysemethode.

De hoofdstukken 4 tot en met 9 bevatten de analyse van de Akzo casus; elk hoofdstuk
behandelt een bepaalde tijdsperiode.

Hoofdstuk 4 bevat een analyse van de historische context (< 1969 – 1982),
waaruit bleek dat drie managementthema’s in de ontwikkeling van Akzo centraal stonden,
te weten (1) de geringe invloed van de Akzo holding op Enka, (2) de geringe eenheid
binnen het concern en (3) de gebrekkige synergie tussen de divisies.

Hoofdstuk 5 bevat een analyse van de wijze waarop de nieuwe topleider (jhr mr
A.A. Loudon) toewerkte naar het centraal stellen van de “één-onderneming”-gedachte en
slaagde in de invoering van een nieuwe corporate identiteit.

Hoofdstuk 6 bevat een analyse van de periode 1988-1989, waarin tegen de
achtergrond van de nieuwe corporate identiteit expliciet de rol van de Akzo-holding en de
decentralisatie binnen de divisies als kwesties werden benoemd. Met name is aandacht
besteed aan de wijze waarop de vele pogingen tot dialoog pas na geruime tijd tot een
doorbraak leidden en de distincties die daarbij een rol speelden.

Hoofdstuk 7 bevat een analyse van het jaar 1990, waarin het nieuwe
organisatieconcept van Akzo tot stand is gekomen. Hierbij is gedetailleerd aandacht
besteed aan het opkomen van nieuwe begrippen en concepten, alsmede de betekenissen
die deze kregen toegekend. Met name in dit hoofdstuk is getracht te reconstrueren hoe
betekenissen zich, als gevolg van bepaalde gebeurtenissen, in de loop der tijd
ontwikkelden. De uiteenzetting concentreert zich in detail op de ontwikkeling in de
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betekenisgeving van drie distincties, te weten: (1) business units, (2) serviceactiviteiten en
service-units en (3) management holding. Deze drie distincties speelden een centrale rol
bij de organisatievernieuwing van Akzo, omdat zij bestaande denkkaders doorbraken en
ruimte creëerden om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken en daadwerkelijke
gestalte te geven.

Hoofdstuk 8 bevat een analyse van de periode 1991-1992, waarin de
reorganisatie van de topstructuur en de integratie van het corporate- en het divisieniveau
werden bewerkstelligd. Deze nieuwe topstructuur bestond uit een twee-lagenstructuur, die
als een binnen Akzo tot stand gebrachte emulatie kan worden beschouwd. Door het
consequent hanteren van de distinctie tussen “staf” en “services” bleken forse
overheadbesparingen mogelijk. Naast voorgaande uiteenzetting heeft dit hoofdstuk met
name tot doel te wijzen op de verfijningen van de distincties in de loop der tijd.

Hoofdstuk 9 bevat een korte schets van de periode 1993-1994, waarin een
nieuwe missiediscussie werd gevoerd. Hieruit bleek dat er vragen en onduidelijkheden
bleven opkomen over de distinctie, die de kern vormde van Akzo’s organisatievernieuwing:
“de management holding”. Dit hoofdstuk beoogt duidelijk te maken, dat ook na de
realisering van de feitelijke organisatievernieuwing, de dialoog met managers van lagere
echelons noodzakelijk was om door het topmanagement geconstrueerde distincties en
beoogde betekenissen dieper in de organisatie te verankeren.

Hoofdstuk 10 bevat de uitkomsten en de conclusie van dit onderzoek. Deze zijn
gegroepeerd per deelvraag.

 De eerste deelvraag had betrekking op de vraag welke organisatievernieuwingen
binnen Akzo tot stand zijn gebracht. Op basis van de gekozen begripsafbakening is de
vorming van business units en de ontwikkeling van het business unit organisatieconcept
van Akzo getypeerd als translatie. In de Akzo casus is uitgebreid aandacht besteed aan de
wijze waarop binnen de verschillende concernonderdelen naar een eigen invulling
(translatie) is gezocht.  De totstandkoming van Service Units is getypeerd als een emulatie,
dat willen zeggen als een verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke organisatie-
innovatie, omdat deze destijds in de managementliteratuur niet kon worden aangetroffen.
Ook de reorganisatie van de topstructuur, en specifiek de “twee-lagen”-structuur, is
aangemerkt als emulatie, daar bij vergelijkbare concerns veelal sprake was van drie of
meer managementlagen.

De tweede deelvraag had betrekking op de constructieprocessen die ten
grondslag gelegen hebben aan de organisatievernieuwing van Akzo. Deze zijn in detail
besproken in de verschillende hoofdstukken. Paragraag 10.2.2 bevat daarenboven nog
een uiteenzetting rond de vraag welke inzichten en proceskarakteristieken uit deze
constructieprocessen afgeleid kunnen worden.

De derde deelvraag had betrekking op de vraag naar de rol van de dialoog bij de
totstandkoming van organisatievernieuwingen. Geconcludeerd is dat er enkele
sleutelmomenten aanwijsbaar zijn, waarin de dialoog een essentiële rol speelde.
Daarnaast zijn vele momenten zichtbaar waarin pogingen om een dialoog te voeren
mislukten. Ook bleek soms de monoloog van belang, in die zin dat de topleider daarmee
kaders kan formuleren waarbinnen verdere dialoog kan plaatsvinden.

De vierde deelvraag had betrekking op de gehanteerde distincties. In figuur 10.2
is een overzicht gepresenteerd, alsmede een uitgebreide bespreking opgenomen. Hierin is
niet alleen aandacht besteed aan de distincties die de grondslag vormden van Akzo’s
organisatievernieuwing, maar ook aan de distincties die werden gelanceerd en verworpen
om duiding van niet wenselijk geachte uitwerkingen te voorkomen.

Tot slot (10.3) is geconcludeerd dat het onderzoek een bevestiging opleverde van de
veronderstelling dat organisatievernieuwingen in taal geconstrueerd worden.


