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1. Bij organisatorische vernieuwingen gaat het niet om innovatie - diffusie -
imitatie, maar om innovatie – translatie - emulatie.

2. In de Amerikaanse context was het business unit concept in de jaren
zeventig en tachtig primair een strategisch portfoliomanagement concept.
In Nederland daarentegen kreeg dit concept vanaf midden jaren tachtig
betekenis als organisatieconcept en sloot dit concept aan bij de behoefte
aan meer ondernemerschap en flexibiliteit in grote ondernemingen met
gebureaucratiseerde structuren.

3. Organisatorische vernieuwingen komen zichtbaar tot uiting in innovatieve
organisatie-structuren en management-methoden (“front-end”) en zijn
gebaseerd op fundamenteel nieuwe organisatie-principes Deze zijn
wederom gebaseerd op een beperkt aantal distincties.

4. In de organisatievernieuwing van Akzo zijn de vorming van Service Units
en de twee-lagenstructuur emulaties.

5. In gesprekken tussen managers kan sprake zijn van verhelderend of
verhullend taalgebruik. In de dialoog gaat het om verhelderend
taalgebruik, dat wil zeggen om het uitkristalliseren van betekenisvolle
distincties op grond waarvan een eenduidige handelingscontext
gecreëerd kan worden.

6. Organisatorische vernieuwingen worden in taal geconstrueerd.



7. Een topmanager moet laveren tussen de Scylla van een
conceptendictatuur (steeds weer nieuwe concepten inbrengen) en de
Charybdis van een conceptendiscussie (‘blijven praten’ zonder deze
concreet vorm en inhoud te geven). Om op koers te blijven is in
bijzondere gevallen een adviseur als loods nodig.

8. Interviews met  managers die de actieve dienst verlaten hebben zijn
informatiever dan met managers in actieve dienst, die nog gevangen zijn
in het heersende rollenspel binnen organisaties.

9. In ondernemingen wordt veel gepraat. Er zou meer gezongen moeten
worden. Samenzang tijdens informele momenten bevordert in veel
sterkere mate de gemeenschapszin dan formele teksten, zoals
missieverklaringen en strategische plannen.

10. Ondanks de vele initiatieven en de vooruitgang die de laatste decennia is
geboekt, is er nog steeds sprake van een spanningsveld tussen
economie en ecologie.
Beleg daarom in een echt groeifonds ………………Wereld Natuur Fonds.

11. Medio 2003 zal de Candymatic, een volstrekt vernieuwend en innovatief
automaten-concept, in de markt bekendheid krijgen als de ultieme
vending-oplossing voor tussendoortjes op iedere (werk)plek.


