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Woord vooraf 

'Voor een jonge vader is promoveren een welkome ontspanning'. Deze stelling 
(afkomstig van H. Bosscher, gepromoveerd aan de VU-Amsterdam) hangt nog 
steeds aan de bureaulamp op mijn werkkamer thuis. Vaak heeft de gedachte 
door mijn hoofd gespeeld dat deze stelling voor mij als vader van een tweeling 
dubbel op zou moeten gaan; en hoe dat in schril contrast stond met de 
werkelijkheid. 

Dat dit proefschrift een vlucht zou zijn geweest voor het vaderschap van de 
tweeling die halverwege de looptijd van dit onderzoek (maart 1993) werd 
geboren, is een gevoel dat ik niet heb gekend. Wel moet ik als weinig 
geëmancipeerde vader bekennen dat mijn aandeel in de opvoeding tot nu toe 
beperkt bleef. Zo is bijvoorbeeld veel tijd die ik kreeg in het kader van een 
ouderschapsverlofregeling gaan zitten in het promotie-onderzoek. 

De eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen dat dit proefschrift niet altijd de 
'welkome ontspanning' bracht die de stelling verwoordt. Vaak was het een race 
tegen de klok om weer zo veel mogelijk van de beloofde input voor de nieuwe 
bijeenkomst van de begeleidingscommissie te realiseren. 

Dit proefschrift was nooit tot stand gekomen zonder de betrokkenheid van veel 
mensen in mijn privé- en werkomgeving. Een eerste woord van dank gaat uit 
naar de leden van mijn begeleidingscommissie. Piet Kempen, Peter Storm, 
Joan van Aken, Thijs Homan en in de laatste fase Hans van Londen hebben elk 
op hun eigen wijze een bijdrage geleverd aan dit onderzoek. De bijdrage van 
Piet is terug te voeren op zijn ervaring als organisatie-adviseur, in het bijzonder 
zijn kennis van organisatiediagnose. Hij bewaakte de omvang van het 
proefschrift (slechts in beperkte mate gelukt) en dwong mij met name bij 
aanvang de case-analyses af te bakenen. Peters bijdrage laat zich samenvatten 
met het bewaken van de grote (strategische) lijn. Hij waakte over de 
probleemstelling en onderzoeksvragen en stimuleerde mij om op het leerproces 
tijdens het onderzoek te reflecteren. Joan heeft mij met zijn uitwerking van de 
ontwerpbenadering een kennisrepertorium aangereikt waarop ik een eigen 
specifieke variant (gericht op de primaire ordening) kon ontwikkelen. De vele 
noten in dit boek die verwijzen naar zijn pannevruchten getuigen van zijn 
invloed op mijn denken. Thijs heeft mij met kritisch en doordacht commentaar 
en met humor bijgestaan. Zijn humor vormde een onlosmakelijk onderdeel van 
de vele discussies die binnen de begeleidingscommissie zijn gevoerd. Voor mij 
was hij een ideaal klankbord vanwege zijn openhartige reflectie op zijn eigen 
promotie-onderzoek. Daarnaast delen we veel ervaringen die het 'jonge 
vaderschap' met zich meebrengt. Hans is in de laatste fase bij het project 
betrokken. Onder zijn invloed is het proefschrift toegankelijker geworden voor 
de doelgroep en zijn de onderscheiden 'statische' inrichtingsvormen in 
'dynamisch' perspectief van (concern-)ontwikkelingslijnen geplaatst. 

Een tweede forum dat nauw bij het onderzoek is betrokken, wordt gevormd door 
de leden van een VSB-werkgroep onder de naam 'Concernstijlen' die vanaf 
maart 1992 regelmatig bijeenkwam. De leden van deze werkgroep (in 
alfabetische volgorde) : Karel Asselbergs, Ton Bos, Ronald Brands, Syto 



Goslinga, Nic Moens, Theo Pouw, Bouke Schöne, Joek Vlasblom en Katy 
Willems zijn getuige geweest van het ontwikkelproces van het diagnosemodeL 
Vele dossiermappen over concerns van de onderzoekspopulatie zijn in deze 
werkgroep besproken. Ook zijn enkele gevalstudies in aanzet door leden van 
de werkgroep ontwikkeld. In dit gremium konden de mogelijkheden en 
beperkingen van het diagnosemodel worden verkend. 

Naast de leden van de begeleidingscommissie en de VSB-werkgroep wil ik ook 
mijn collega's op de Ou en TU-E bedanken. Op de TU-E heeft met name Ger 
Post meegelezen In de fase dat de case-studies werden ontwikkeld. Maar ook 
andere leden van de vakgroep Organisatiekunde, onder wie Arie Nagel, Edwin 
Wulff en mijn kamergenoot Maarten Driehuis, hebben via hun commentaar op 
onder andere enkele presentaties een bijdrage geleverd aan dit onderzoek. 

Binnen de faculteit Bedrijfs- en bestuurswetenschappen van de Open 
universiteit werd dit onderzoek mede mogelijk door het belang dat 
'nieuwkomers' als Ron Tuninga en Fred Heemstra eraan heèhten. Misschien 
stimuleert dit proefschrift collega's met wie ik inhoudelijk samenwerk, zoals 
Erwin Seinen, Bé Albronda en Paul Holle, om naast het drukke 
cursusontwikkelwerk soortgelijke stappen te ondernemen. Verder wil ik Roy 
Müller bedanken die, als één van zijn stage-opdrachten, een 'updating' van de 
dossiers over de onderzochte concerns heeft verzorgd. Niet in de laatste plaats 
dank ik de secretaresses van de faculteit BBW van de Ou en de vakgroep OK 
van de TU-E voorhun ondersteunende werk. 

Mijn ouders, familie en vrienden vormden in de afgelopen periode vaak een 
welkome afleiding van het onderzoeksproject. Hun interesse in de voortgang 
van het onderzoek vormde mede een stimulans om het project tot een goed 
einde te brengen . 

Dit proefschrift draag ik op aan Monique. Zij bood mij de ruimte om in de 
weekends en 's avonds vele uren op mijn kamer te zitten, en daarnaast vond ze 
ook nog tijd om mee te lezen met de verschillende versies van dit proefschrift. 
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Inleiding 

In dit proefschrift is de organisatiestructuur van een aantal Nederlandse 
industriële concerns onderzocht. De aandacht werd hierbij gericht op 
duurzame eigenschappen in de relatie tussen de twee hoogste bestuurlijke 
niveaus (het concern- en business-niveau) in dit soort organisaties. Hiervoor 
wordt de naam topstructuur of primaire ordening gebruikt. 

Duurzame of structurele eigenschappen zijn eigenschappen van de 
organisatie die min of meer ongewijzigd blijven bij het doorlopen van de 
diverse organisatieprocessen en bij de in- en uitstroom van organisatieleden. 
Het ontstaan van deze structurele eigenschappen wordt in dit proefschrift als 
de essentie van het verschijnsel organisatie opgevat. 

Van de structurele eigenschappen wordt verder verondersteld dat ze slechts in 
bepaalde combinaties en onder bepaalde omstandigheden tot effectieve 
configuraties kunnen leiden. Een configuratie kan hierbij worden opgevat als 
een 'natuurlijk cluster' van onderling samenhangende structurele 
eigenschappen en situationele factoren. 

Op basis van het onderzoek is een diagnosemodel ontwikkeld waarmee de 
aard van de samenhang en onderlinge verhoudingen tussen het bestuurlijk 
centrum en de bedrijfseenheden kan worden onderzocht. Sirmen het 
diagnosemodel worden vier inrichtingsvormen onderscheiden . Een 
inrichtingsvorm wordt hierbij opgevat als een representatief onderdeel van een 
configuratie. 
Elke inrichtingsvorm wordt aangeduid met een kermisattractie. De vier 
kermisattracties die in dit proefschrift worden opgevoerd, zijn de Botsauto, de 
Zweefmolen, de Turbo Polyp (een soort 'dubbele' inktvis of poliep) en de 
Python (ook wel 'monorail' of achtbaan genoemd). 

De inrichtingsvormen zijn op zichzelf staande 'natuurlijke clusters' met een 
eigen interne logica en eigen definiërende eigenschappen. Tevens bestaat er 
een belangrijke relatie naar de ontwikkelingslijnen die concerns kunnen 
volgen. 

De Python is de vorm van de hoge snelheid, risico's en het gezamenlijk 'in 
hetzelfde schuitje zitten'. Het is een zeer geïntegreerde vorm waarbij het 
bestuurlijk centrum een sterk inhoudelijk coördinerende rol speelt. Bij deze 
inrichtingsvorm ligt de ondernemersfunctie in de kop van de Python, daar wordt 
de snelheid en de richting van het gehele concern bepaald. Vanwege de 
sterke integratie is het een kwetsbare vorm. Als de kop niet functioneert of als 
bij de staart fricties ontstaan, is de gehele monorail defect. 
De Python is vaak de inrichtingsvorm van de 'zelfgroeier', de onderneming die 
via autonome groei met één of een beperkt aantal produkten een continentale 
of wereldmarkt is gaan bedienen. 
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De Botsauto zou ook de 'vrije jongens'- of 'ondernemers'-vorm kunnen worden 
genoemd. In deze vorm kunnen de botsauto's hun eigen koers bepalen en 
elkaar onderling beconcurreren. Binnen het speelveld is ieder vrij om te gaan 
en staan waar hij wi I. 
Deze inrichtingsvorm hangt meestal samen met de andere extreme 
ontwikkelingslijn van concernvorming, namelijk het overnemen van andere 
ondernemingen. Een concern dat door overnemen groeit, heeft het 
gedecentraliseerd, relatief autonoom ondernemerschap hoog in het vaandel 
staan. De overgenomen ondernemingen hebben namelijk elk van oorsprong 
hun eigen eigenaar/ondernemer aan het roer staan, die gewend is zelfstandig 
te werken. Het gepropageerde ondernemerschap is ook functioneel in het 
onderhandelingsspel bij een overname. De emotionele drempel tegen een 
overname wordt erdoor verlaagd. De kans op een succesvolle overname is 
groter bij een belofte van autonomie. Vanwege de autonomie aan de basis is 
het bestuurlijk centrum klein van omvang. Bij deze inrichtingsvorm is de 
individuele relatie tussen het bestuurlijk centrum en de voormalig eigenaar
directeur allesbepalend. Vanwege de strikt individuele relatie met het 
bestuurlijk centrum kunnen overgenomen ondernemingen onderling elkaars 
concurrenten zijn . 

De Zweefmolen is een vorm waarbij de relatie tussen het centrum en de 
business-activiteiten wordt bepaald door een stevige ketting. Het aantal 
zitplaatsen wordt dusdanig gevuld dat het centrum ze in evenwicht kan 
houden. Het centrum bepaalt de rotatiesnelheid en de lengte van de ketting (en 
daarmee de hoogte van de passagiers) en de duur van de rit. De passagiers 
kunnen zich onderling wel aan elkaar vastklampen en/of van elkaar afzetten. 
Zonder ingrijpende wijzigingen in het principe kunnen bepaalde kettingen 
worden weggehaald of kunnen nieuwe zitplaatsen worden gecreëerd. 
De Zweefmolen is de inrichtingsvorm die kan ontstaan wanneer de 'overnemer' 
de voordelen van de acquisities wil realiseren en integratieprogramma's start. 
Dit kan bijvoorbeeld door enkele van de oorspronkelijk overgenomen 
ondernemingen te splitsen en nieuwe produkt/marktcombinaties te maken. Een 
dergelijke herordening zal binnen de geschetste context van autonoom 
ondernemerschap natuurlijk op weerstand stuiten en leidt dus ook tot een 
fundamentele breuk met het verleden. Samenhangend met de 
integratieprogramma's worden financiële middelen meer gericht ingezet: het 
overhevelen van cash flows en het realiseren van financiële voordelen. 
Samenwerking tussen de nieuw gecreëerde en bestaande eenheden wordt 
gestimuleerd (via bijeenkomsten, overlegorganen, etc.), maar niet opgelegd. 
De bedrijfseenheden blijven individueel resultaatverantwoordelijk en 
samenwerking moet samengaan met een 'verlicht eigenbelang'. 

In de Turbo Polyp (een soort inktvis- of poliep) bezit het centrum een beperkt 
aantal dikke hoofdtentakels waaraan zijtentakeJs zijn bevestigd die op zich 
weer groepen met een eigen dynamiek vormen~ Met de hoofdtentakels is het 
centrum in staat de groepen verticaal of horizontaal te bewegen. Het centrum 
bepaalt de snelheid, de duur van de rit, het speelveld van de groepen middels 
de lengte van de hoofdtentakels en de omvang en het aantal groepen door de 
zijtentakels. 
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De Turbo Polyp is veelal het resultaat van een 'zelfgroeier' die door het 
opstarten en overnemen van nieuwe activiteiten (naast de bestaande 
activiteiten) zich intern gedifferentieerd is gaan organiseren. Hierbij wordt 
gekozen voor een meer produktgerichte ordening in divisies. Binnen deze 
structuur zijn de oorspronkelijk functionele lijnen voor een deel nog intact. 
Vanuit de historie is het bestuurlijk centrum nauw betrokken bij de activiteiten in 
de divisies en vervult zij door middel van centrale staven en functies een 
belangrijke rol bij het realiseren van schaalvoórdelen en synergie. Het 
doorbreken van de dominante functionele lijnen betekent hier ook een 
fundamentele breuk met het verleden. De ondernemersfunctie ligt bij deze 
inrichtingsvorm voor een belangrijk deel in het centrum en bij de 
divisiemanagers. 

Bij elke kermisattractie kunnen diensten worden aangeleverd in de vorm van 
muziek, lichteffecten, geluidseffecten, etc. Bepaalde activiteiten, zoals 
automatisering, consultancy, ortroerend goed, verzekeringen, kunnen op het 
bestuurlijk centrum als 'diensten' zijn ondergebracht, waar de 
bedrijfseenheden al of niet op eigen verzoek gebruik van maken. 

De inrichtingsvormen zijn te beschouwen als quanturnsprongen binnen de 
gevolgde ontwikkelingslijnen. Het veranderen van een inrichtingsvorm is enkel 
mogelijk door een radicale breuk met het verleden en een andere invulling van 
de verhouding tussen het bestuurlijk centrum en de bedrijfseenheden. Hierbij 
is niet uitgesloten dat dergelijke veranderingsprocessen vastlopen en concerns 
'terugvallen' in de oude inrichtingsvorm. 

Voor een organisatieprofessional zijn de inrichtingsvormen van waarde omdat 
ze een communicatiefunctie kunnen vervullen. De organtsatieschema's en 
beschrijvingen die normaal gesproken worden gehanteerd om de 
verhoudingen in de onderzochte ondernemingen weer te geven, zijn complex. 
Die complexiteit hangt onder andere samen met het aantal en de soort 
produkten, het aantal en de soort klanten in de verschillende afzetmarkten en 
landen en de technische en commerciële kennis die daarvoor in organisaties 
aanwezig moet zijn. 

Door de complexiteit van de organisatieschema's voldoen ze steeds minder 
goed aan het doel waarvoor ze worden opgesteld, namelijk het verduidelijken 
van de samenhang en onderlinge verhoudingen binnen de organisatie . De 
inrichtingsvormen kunnen de betrokken managers op concern- en business
niveau stimuleren tot nadenken over de gegroeide verhoudingen, omdat ze elk 
op een eigen wijze iets zeggen over de identiteit van de relatie binnen het 
concern. 

De inrichtingsvormen hebben tevens een signaleringsfunctie . Vanwege de 
veronderstelde samenhang binnen de inrichtingsvormen, die is geëxpliciteerd 
in 25 ontwerpregels, kunnen bij de analyse van een primaire ordening 
configuratievreemde elementen worden gesignaleerd. Dit betekent niet 
automatisch disfunctioneren, maar deze elementen kunnen wel als 
aandachtspunt worden opgevat voor nadere analyse. Een inrichtingsvorm kan 
tevens ondersteuning voor een organisatie-ontwerp geven, omdat het kan 
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waarschuwen tegen het opnemen van configuratievreemde elementen, 
bijvoorbeeld bij het herstructuren of uitbouwen van de portfolio. 

De inrichtingsvormen kunnen verder een belangrijke functie vervullen bij het 
bespreekbaar maken van verschillen die er tussen diverse topstructuren van 
industriële concerns bestaan. Bij de analyse van een bepaalde primaire 
ordening kan men ook nagaan of deze de kenmerken en sterkten en zwakten 
vertoont van de inrichtingingsvorm waarmee ze wordt vergeleken. 

Ten slotte kunnen de inrichtingsvormen een functie vervullen bij het nadenken 
over de toekomstige organisatiestructuur. In het diagnosemodel worden 
meerdere mogelijke inrichtingsvormen onderscheiden. Een primaire ordening 
kan bijvoorbeeld een sterke overeenkomst hebben met een bepaalde 
inrichtingsvorm. Het diagnosemodel reikt dan naast de verwante 
inrichtingsvorm tevens alternatieve înrichtingsvormen aan die als mogelijke 
richtpunten (opties) voor de toekomstige topstructuur kunnen fungeren . De 
inrichtingsvormen zijn dus niet alleen te gebruiken voor het typeren van de 
bestaande primaire ordening, maar kunnen tevens grensverleggende 
alternatieven voor de toekomstige primaire ordening bespreekbaar maken. 
De toekomstperspectieffunctie kan niet los worden gezien van de strategische 
discussie over de toekomstige prioriteiten. 
Van Londen (1992, blz. 216) formuleert het als volgt: 
'Organiseren is het streven naar bepaalde voordelen en het accepteren van 
nadelen. De keuze zou bepaald moeten worden door de strategische 
prioriteiten van dat moment. Strategie wordt bepaald door 
concurrentieverhoudingen en die veranderen.... Daarom gaat een bepaalde 
structuur een beperkte tijd mee. Niet omdat zo'n structuur op zich niet deugt, 
maar omdat de strategische prioriteiten veranderen en daarmee de weging van 
de voor- en nadelen van die structuur. 
Dit houdt in dat lijstjes van pro's en contra's weinig zeggen. Het gaat om de 
wegingsfactoren voor de pro's en contra's en die worden strategisch bepaald.· 

Het configuratiedenken achter het diagnosemodel maakt duidelijk dat 
grensverleggende of strategische organisatieverandering een complex 
gegeven is waarbij duidelijkheid over strategische prioriteiten en inzicht in 
onderlinge samenhang tussen structurele eigenschappen en situationele 
factoren een vereiste is. 
Hierbij is het van belang een organisatiestructuur niet alleen op te vatten als 
een positiestructuur (zoals in de Angelsaksische literatuur veelal gebeurt) maar 
tevens de achterliggende procedurestructuur in de beschouwing te betrekken. 
Via de procedurestructuur krijgt men zicht op de fysieke en bestuurlijke 
processen die voor een belangrijk deel de relatie tussen het bestuurlijk 
centrum en de bedrijfseenheden op het hoogste niveau bepalen. 
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Inleiding 

In dit inleidende hoofdstuk geef ik een schets van de inhoud van het 
proefschrift. Eerst wordt iets gezegd over de actualiteit van het onderwerp. 
Vervolgens komen doelstelling, onderzoeksvragen, relevantie en doelgroep 
aan bod. De theoretische uitgangspunten en onderzoeksmethode zijn het 
onderwerp van § 5 en 6. Hierbij zal relatief veel aandacht worden geschonken 
aan het 'spelersperspectief' en de ontwerpbenadering die in dit onderzoek is 
gevolgd. Aanpak, enkele resultaten en sponsors van het onderzoek komen ter 
sprake in respectievelijk§ 7, 8 en 9. Het hoofdstuk sluit ik af met een overzicht 
van dè opbouw van dit proefschrift en enkele 'gebruikerstips' voor de 
geïnteresseerde lezer. 

1 Actualiteit van het onderwerp 

De actualiteit van dit onderzoek komt tot uitdrukking in de vele reorganisaties 
die zich in de jaren '90 voltrekken in het midden- en hogere kader van 
concerns. VBel nadrukkelijker dan in het verleden wordt de vraag gesteld naar 
de toegevoegde waarde van het concernverband. Deze vraag dwingt de 
concerntop tot het kritisch evalueren van de eigen rol en de inrichting van het 
concern. 
Ogenschijnlijk is bij die reorganisaties sprake van een uniforme trend van 
decentralisatie en 'platter worden van de organisatie'. Rost van Tonningen 
heeft deze trend voor de concerncontext samengevat tot de volgende 
hoofdpunten : 
- zo kort mogelijke communicatielijnen tussen de concerntop en de directeuren 
van werkmaatschappijen; 
- kleine concernstaven die zich primair richten op ondersteuning van de 
concerntop; 
- een concerntop die het concernbelang wenst te laten prevaleren boven 
divisiebelangen; 
- lijnmanagers die zich op werkmaatschappijniveau zo veel mogelijk willen 
ontplooien als ondernemers zonder te veel inmenging van bovenaf; 
- groepsvorming van werkmaatschappijen die zo veel mogelijk marktgericht .· 
plaatsheeft en niet leidt tot vorming van onduidelijke divisies met een 
beheerstaak (Rost van Tonningen, 1992, blz. 81 ). 
Dit onderzoek zet vraagtekens bij de generieke trend van decentralisatie en 
verplatting, die in populaire managementliteratuur wordt verwoord. Binnen de 
onderzochte industriële concerns spelen complexe veranderingsprocessen die 
zich niet eenduidig laten terugvoeren op één generieke inrichtingsvorm. Achter 
populaire etiketten als 'decentralisatie' en 'business units' blijken 
concernbestuurders verschillende keuzen te maken. Die verschillende keuzen 
zijn te herleiden tot andere factoren dan die veelal in de literatuur worden 
genoemd. 
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2 Doelstelling en onderzoeksvragen 

De doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van een referentiekader 
aan de hand waarvan structurele keuzen (met betrekking tot posities en 
procedures) in de relatie tussen het bestuurlijk centrum en de bedrijfseenheden 
die hieraan direct rapporteren, op een meer systematische en bewuste manier 
kan plaatsvinden. 
Dit proefschrift kan worden opgevat als een zoektocht naar een bruikbaar 
concept om de veelheid aan factoren die speelt in de relatie tussen het 
bestuurlijk centrum en de bedrijfseenheden in een industrieel concern, tot de 
essenties terug te brengen. 
Bij die zoektocht werden de volgende onderzoeksvragen als leidraad gebruikt: 
- hoe hangen ontwerpkeuzen in de relatie tussen het bestuurlijk centrum en de 
bedrijfseenheden met elkaar samen? 
- hoe kan die samenhang in zijn verschillende verschijningsvormen in essentie 
worden weergegeven? 
- kunnen richtlijnen (ontwerpregels) worden ontwikkeld die een 
caocernmanager aangeven in welke situatie welke vorm van primaire ordening 
de voorkeur verdient? En zo ja, welke? · 
- is het mogelijk een meer ontwerpgerichte benadering te ontwikkelen waarbij 
het spelersperspectief (van een organisatieprofessional) als uitgangspunt wordt 
gehanteerd en waarbij bij het vraagstuk van de primaire ordening meer 
expliciet rekening wordt gehouden met andere criteria dan marktefficiency? 
- is het mogelijk enkele metaforen te introduceren die expliciet de relatie tussen 
het bestuurlijk centrum en de bedrijfseenheden als uitgangspunt nemen? 
Deze onderzoeksvragen zullen in gewijzigde volgorde worden verantwoord en 
uitgewerkt in § 5 van hoofdstuk 2. 

3 Relevantie van het onderzoek 

Dit proefschrift is een voorbeeld van toepassingsgericht onderzoek. Bij een 
beschrijving van de relevantie van het onderzoek is het gebruikelijk een 
onderscheid te maken tussen het maatschappelijk en het wetenschappelijk 
doel van het onderzoek. 

MAATSCHAPPELIJK DOEL 
Het onderzoek resulteert in een diagnosemodel waarmee de relatie tussen het 
bestuurlijk centrum en de bedrijfseenheden die hieraan direct rapporteren, kan 
worden geanalyseerd in Nederlandse industriële concerns. In het 
diagnosemodel worden meerdere inrichtingsvormen onderscheiden. 
Voor een organisatieprofessional zijn de inrichtingsvormen van waarde omdat 
ze een communicatiefunctie kunnen vervullen. De inrichtingsvormen kunnen 
de betrokken managers op concern- en business-niveau stimuleren tot 
nadenken over de gegroeide verhoudingen, omdat ze elk op een eigen wijze 
iets zeggen over de identiteit van de relatie binnen het concern. 
De inrichtingsvormen hebben tevens een signaleringsfunctie. Vanwege de 
veronderstelde samenhang binnen de inrichtingsvormen, die is geëxpliciteerd 
in 25 ontwerpregels, kunnen bij de analyse van een primaire ordening 
configuratievreemde elementen worden gesignaleerd. Dit betekent niet 
automatisch disfunctioneren, maar deze elementen kunnen wel als 
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aandachtspunt worden opgevat voor nadere analyse. Een inrichtingsvorm kan 
tevens ondersteuning voor een organisatie-ontwerp geven, omdat het kan 
waarschuwen tegen het opnemen van configuratievreemde elementen, 
bijvoorbeeld bij het herstructuren of uitbouwen van de portfolio. 
De inrichtingsvormen kunnen verder een belangrijke functie vervullen bij het 
bespreekbaar maken van verschillen die er tussen diverse topstructuren van 
industriële concerns bestaan. Bij de analyse van een bepaalde primaire 
ordening kan men ook nagaan of deze de kenmerken en sterkten en zwakten 
vertoont van de inrichtingingsvorm waarmee ze wordt vergeleken. 
Ten slotte kunnen de inrichtingsvormen een functie vervullen bij het nadenken 
over de toekomstige organisatiestructuur. Het diagnosemodel reikt meerdere 
alternatieve inrichtingsvormen aan die als mogelijke richtpunten (opties) voor 
de toekomstige topstructuur kunnen fungeren. 

WETENSCHAPPELIJK DOEL 
De wetenschappelijke bijdrage van het onderzoek bestaat uit 
- het aanreiken van vier ideaaltypische vormen (configuraties) waaraan de 
relatie tussen het bestuurlijk centrum en de bedrijfseenheden die hieraan direct 
rapporteren, kan worden gerelateerd; 
- een reeks heuristische uitspraken (ontwerpregels) die ingaan op de 
samenhang tussen positie- en procedurestructuren binnen de configuraties en 
die een samenhang met situationele factoren aangeven. 

De configuratiebenadering sluit aan op onderzoek van vakgenoten over 
• organisatiestructuren in het algemeen (o.a. Van Aken, 1994), unit
management (Wissema, 1987), synergie en decentralisatie (Van Londen, 
1992); 
• het configuratiedenken (Mintzberg, 1979; Meyer e.a., 1993); 
• integrale managementconcepten zoals 'dominant logic' (Prahalad & Bettis, 
1986) en 'strategische managementstijl' (Campbell & Goold, 1987); 
• de rol van het hoofdkantoor en factoren die erop van invloed zijn (o.a. Cresap, 
1988; Daems & Douma, 1989; Annink, 1990). 

Bovenstaande onderzoeken hebben met elkaar gemeen dat ze brede integrale 
concepten aandragen die de wijze van inrichting ('interne logica') van een 
concernverband bespreekbaar maken. 
In een recent onderzoek van Campbell, Goold & Alexander (1994) ligt een 
belangrijk aangrijpingspunt voor de in dit onderzoek onderscheiden 
inrichtingsvormen. Uitgangspunt bij hun onderzoek is dat de 'corporate parent' 
van multi-business ondernemingen op veelal een eigen specifieke wijze 
waarde toevoegt aan het concernverband. Hierbij onderscheiden zij 
hoofdvormen: individuele beïnvloeding (van business units), onderlinge 
beïnvloeding, centrale functies en diensten en 'corporate development'. Deze 
indeling laat zich in zekere zin vertalen naar de vier inrichtingsvormen die in dit 
proefschrift worden gepresenteerd: Botsauto, Zweefmolen, Turbo Polyp en 
Python (zie hoofdstuk 2 en 3). 
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4 Doelgroep van het onderzoek 

De doelgroep van dit onderzoek wordt aangeduid met 
'organisatieprofessionals'. Een organisatieprofessional is strikt genomen een 
persoon die zich beroepshalve met het oplossen van organisatievraagstukken 
bezighoudt, zoals interne en externe organisatie-adviseurs. Hier wordt echter 
gekozen voor een ruimere opvatting, omdat ook van managers en 
staffunctionarissen mag worden verwacht dat ze op een professionele wijze 
met organisatievraagstukken omgaan. In het vervolg van dit proefschrift wordt 
deze term gehanteerd als aanduiding voor de totale doelgroep. 

5 Theoretische uitgangspunten van het onderzoek 

In deze paragraaf wil ik kort stilstaan bij enkele theoretische uitgangspunten 
van het onderzoek. De uitgangspunten betreffen achtereenvolgens het 
spelersperspectief, de ontwerpbenadering, de 'aangepaste' contingentie
benadering en de uitgebreide configuratiehypothese. Veel van deze keuzen 
zullen in hoofdstuk twee en drie nader worden toegelicht. 

5.1 SPELERSPERSPECTIEF EN ONTWERPBENADERING 

Dit onderzoek is gericht op het ontwikkelen van kennis die een 
organisatieprofessional kan gebruiken in de praktijk. Het diagnosemodel is een 
instrument dat een referentiekader schept voor een zelfanalyse van de primaire 
ordening. Het kan een organisatieprofessional daarbij bijvoorbeeld in staat 
stellen bepaalde configuratievreemde elementen in de primaire ordening te 
signaleren. 
Mijn rol als onderzoeker gaat verder dan die van toeschouwer. De analyse op 
basis van het diagnosemodel resulteert in aandachtspunten voor het 
inrichtingsvraagstuk. 
Van Aken spreekt in dit verband van 'spelersperspectief'. Het onderzoek is 
gericht op het ontwikkelen van kennis waarmee spelers hun spel kunnen 
verbeteren. 
Het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis vanuit een spelersperspectief 
vereist een paradigma en een onderzoeksmethodologie, die afwijken van 
paradigma en methodologie van onderzoek vanuit een toeschouwers
perspectief (zie Van Aken, 1994c, blz. 388). 
Veel wetenschappelijk onderzoek gaat uit van het empirische paradigma. Het 
onderzoek is hierbij gericht op het vaststellen van bewezen wetmatigheden. In 
de organisatiewetenschappen zijn bewezen wetmatigheden echter vaak te 
breed of te triviaal om waarde te hebben voor de toepasser. Bovendien is de 
toapasser met name geïnteresseerd in de toepassing in zijn unieke geval, en 
niet zozeer in nauwkeurige statistische resultaten . 
De ontwerpbenadering die in dit onderzoek wordt gevolgd, richt zich op het 
oplossen of hanteerbaar maken van ontwerpvraagstukken. De missie van de 
ontwerpwetenschappen, zoals technische wetenschappen, juridische 
wetenschappen en de geneeskunde (en dus ook de organisatiekunde), is het 
ontwikkelen van kennis voor het ontwerpen en realiseren van artefacten en/of 
het verbeteren van bestaande entiteiten. Bij de analyse van topstructuren zal 
het specifiek gaan over het verbeteren van de 'prestatie' van de bestaande 
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structuren. De toets is of die kennis onder de aangegeven omstandigheden 
aantoonbaar bijdraagt aan het beoogde resultaat, met andere woorden of het 
'werkt'. (Van Aken, 1994c, blz. 390). 
Bij een ontwerpwetenschap wordt wetenschappelijke kennis gebruikt voor het 
oplossen van 'waardeproblemen' (Freidson, 1973; Schön, 1983). Met 
'waardeproblemen' wordt hier bedoeld dat het gaat om het oplossen van 
problemen in de werkelijkheid om de daar aanwezige 'waarde' voor een cliënt 
te vergroten. 

5.2 "AANGEPASTE' CONTINGENTIEBENADERING 

De missie van een ontwerpwetenschap is het ontwikkelen en overdragen van 
wetenschappelijke kennis die de professionals op dit gebied kunnen opnemen 
in hun repertoire. Hierbij is sprake van de ontwikkeling van 'klinische' kennis. 
De kennis is ontwikkeld door topstructuren in hun context te bestuderen. 
De opvatting dat organisaties niet los kunnen worden gezien van hun situatie, 
ofwel de situationele benadering voor organiseren, is verwoord in de 
contingentietheorie. 
De wortels van de contingentietheorie liggen in het structureel functionalisme 
en de open-systeemtheorie (zie Burrell & Morgan, 1979). De 
contingentiebenadering gaat uit van de stelling dat een organisatie alleen 
effectief kan functioneren wanneer een zeker evenwicht bestaat tussen de 
organisatie en de omstandigheden (of contingenties) waarin ze verkeert. 
De contingentietheoretische denkwijze kan worden samengevat in een 
eenvoudig model. De effectiviteit van een organisatie wordt bepaald door de 
mate van afstemming of 'fit' tussen de structuur van de organisatie en de 
situatie of context waarin die organisatie zich bevindt. Dit wordt wel aangeduid 
met de congruentie- of fit-hypothese. 

context(variabelen) 

-----1·~ resu ltaat(variabelen) 

organisatiestructuur 

Figuur 1.1 Het contingentietheoretisch denkmodel 

Door de context in de analyse te betrekken, wordt duidelijk dat de contingentie
benadering afstand neemt van universalistische organisatietheorieën. In 
verschillende omstandigheden zijn verschillende organisatiestructuren effectief. 
Galbraith (1977) vat dit uitgangspunt kort samen als: 
- there is no one best way to organize; 
- nat all the ways to organize are equally effective. 
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Wel veronderstelt de orthodoxe contingentiebenadering dat er onder 
vergelijkbare omstandigheden slechts één beste manier van organiseren is. Op 
de orthodoxe contingentiebenadering is veel kritiek gekomen (zie o.a. Child, 
1972). Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen van belangrijke 
uitgangspunten. Het bestaan van een zekere mate van 'strategische keuze' 
wordt veelal onderkend. Organisaties (concerns) zijn tot op zekere hoogte in 
staat hun omgeving of domein zelf te bepalen. Ook houdt men niet vast aan de 
stelling dat er in een bepaalde situatie maar één effectieve manier van 
organiseren bestaat: in één situatie kunnen meerdere organisatiestructuren 
effectief zijn (waarbij overigens kan worden vastgehouden aan het idee dat de 
mate waarin ze effectief zijn, kan verschillen). 

De 'aangepaste' contingentiebenadering, die in dit proefschrift wordt gevolgd, 
gaat ervan uit dat het management beschikt over zowel de mogelijkheid van 
'strategie choice' als van 'organizational choice'. Ook wordt er niet gesproken 
over de context, maar van contextvariabelen (of situationele factoren). Door 
situationele factoren afzonderlijk als elementen in het diagnosemodel op te 
nemen, wordt onderkend dat verschillende situationele factoren tegenstrijdige 
eisen kunnen stellen aan de structuur van de organisatie. 

5.3 UITGEBREIDE CONFIGURATIEHYPOTHESE 

In het diagnosemodel worden meerdere inrichtingsvormen onderscheiden. 
Deze inrichtingsvormen hangen samen met in- en externe situationele factoren. 
Aan deze opzet ligt het denken in termen van configuraties ten grondslag. Een 
organisatieconfiguratie kan hierbij worden opgevat als 'een synthese van een 
groot aantal diffuse discrete eigenschappen die vanuit een specifiek 
gezichtspunt worden geordend in een holistisch construct' (1 ). Mintzberg (1979, 
blz. 299) spreekt in dit verband van 'natuurlijke clusters'. 
Uitgangspunt van het configuratiedenken is dat structurele eigenschappen en 
situationele factoren slechts in bepaalde combinaties voorkomen. Met andere 
woorden: er zijn samenhangende patronen te onderscheiden tussen structurele 
eigenschappen en situationele factoren. Tevens wordt verondersteld dat 
slechts een fractie van de theoretisch denkbare configuratie zichtbaar en 
empirisch te onderzoeken is (zie Meyer e.a., 1993, blz. 1176). 
In dit onderzoek wordt uitgegaan van de uitgebreide configuratiehypothese. 
Deze hypothese is een combinatie van de congruentie- en 
configuratiehypothese. De congruentiehypothese is in de vorige paragraaf 
besproken. Ze gaat uit van de stelling dat een effectieve organisatie de 
structuur aanpast aan haar situatie. De configuratiehypothese komt overeen 
met de stelling dat bij een effectieve organisatie de structurele eigenschappen 
onderling consistent dienen te zijn. In combinatie leidt dit tot de stelling dat voor 
een effectieve organisatie zowel onderlinge consistentie tussen de structurele 
eigenschappen aanwezig moet zijn als een goede aanpassing aan de situatie 
(zie Mintzberg, 1979, blz. 303). 

Configuraties kunnen zich presenteren in de vorm van typologieën die 
conceptueel vanuit theorieën zijn ontwikkeld, of in de vorm van taxonomieën 
die vanuit de empirie zijn afgeleid. In de literatuur bestaat een historisch debat 
tussen 'typologen' en 'taxonomen' (zie Meyer, 1994, blz. 1182). De dichotomie 
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die tussen beiden wordt verondersteld, is in de praktijk vaak een 
schijntegenstelling (2). 
Evenals McKinney (1966), Milier & Friesen (1984) en Meyer e.a. (1993) 
beschouw ik typologie en taxonomie als elkaar wederzijds aanvullende 
benaderingen voor het weergeven van organisatieconfiguraties. De 
inrichtingsvormen zijn in aanzet ontwikkeld vanuit theoretische concepten en 
later vanuit de empirie verder 'aangevuld'. 

5.4 PARADIGMAKEUZE 

Bij het opzetten van een wetenschappelijk onderzoek speelt het gehanteerde 
paradigma (3) en de daarbij behorende onderzoeksmethodologie (4) een 
belangrijke rol . 
Het resultaat van empirisch onderzoek staat of valt met de methodologie die 
wordt gekozen. Zoals Burrell & Morgan (1979) stellen: 'Een methodologie is 
een afgeleide van specifieke basisaannamen met betrekking tot epistemologie 
(wat is de status van kennis?) en ontologie (wat is de opvatting over de 
'werkelijkheid'?)'. Met andere woorden: wat iemand ziet, wordt bepaald door de 
keuzen die men bij aanvang maakt (Sminia, 1994, blz. 4). 

Met betrekking tot de aard van wetenschappelijke kennis huldig ik het 
standpunt van het realisme. In tegenstelling tot de aanhanger van het idealisme 
ga ik ervan uit dat er een 'objectieve' werkelijkheid bestaat, dat wil zeggen een 
werkelijkheid onafhankelijk van de waarnemer. Mensen hebben geen 
rechtstreekse toegang tot die werkelijkheid, maar indirect via hun zintuiglijke 
waarneming. Onze waarnemingen geven een vervormd beeld van die 
objectieve werkelijkheid. Opeenvolgende waarnemingen kunnen eventueel 
bepaalde vervormingen relativeren, maar uiteindelijk moeten we bij ons 
denken en handelen toch altijd werken met waargenomen werkelijkheden, niet 
met de werkelijkheid zelf. Het waargenomen beeld neemt in ons denken de 
plaats in van de werkelijkheid zelf. 

In dit onderzoek is gekozen voor een paradigma dat afwijkt van het binnen de 
wetenschap vaak toegepaste empirische paradigma. Het paradigma van de 
ontwerpbenadering is in beginsel gebaseerd op een logisch-positivistische 
benadering van bedrijfsproblemen. Het logisch-positivisme kenmerkt zich door 
een streven naar zekere kennis, gegrondvest op feiten, en een afkeer van 
metafysica. De logica en het waarnemen zijn de aangewezen methoden om de 
wetenschap te ontwikkelen. De wetenschappelijke kennis moet ten dienste van 
de samenleving verder worden ontwikkeld. Het streven is dus dat de kennis kan 
worden toegepast. In dit onderzoek wordt het interpretatieve paradigma 
uitdrukkelijk niet gehanteerd (5). 

6 Methode van onderzoek 

In aansluiting op de vorige paragraaf wordt hier iets vermeld over de methode 
van onderzoek. Dit onderzoek is gebaseerd op case research. Hierbij is 
gekozen voor de inventariserende serie-gevalstudie. Bij een dergelijke aanpak 
wordt getracht om de theoretische kennis die is ontwikkeld bij de case-studies 
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te generaliseren naar een breder toepassingsdomein (in dit geval het domein 
van Nederlandse industriële concerns). 

6.1 INVENTARISERENDE SERIE-GEVALSTUDIE 

In het onderzoek tracht ik een concept aan te reiken dat de relatie tussen het 
bestuurlijk centrum en de bedrijfseenheden in haar verschillende 
verschijningsvormen in essentie weergeeft. Het onderzoek richt zich derhalve 
met name op de hoe- en waarom-vraag van het empirisch verschijnsel en niet 
zozeer op de hoeveel- en hoe vaak-vraag. 
Voor het onderzoeken van een dergelijk verschijnsel binnen de werkelijke 
context is de case-studie de meest voor de hand liggende onderzoeksmethode 
(zie Van Aken, 1994b, blz. 23). 
In dit onderzoek is gekozen voor de inventariserende serie-gevalstudie. Het 
onderzoek was er primair op gericht om keuzen van positie- en 
procedurestructuren in de relatie tussen het bestuurlijk centrum en de 
bedrijfseenheden van een aantal Nederlandse industriële concerns in kaart te 
brengen. Het ging erom de belangrijkste keuzen in hun samenhang te 
inventariseren. De ontwikkelde kennis is 'ingedikt' in een aantal ontwerpregels. 
Deze ontwerpregels hebben de vorm van 'heuristische uitspraken'. 

6.2 HEURISTISCHE UITSPRAKEN 

Klinische kennis die in organisatie-onderzoek wordt ontwikkeld, kan bestaan uit 
algoritmische en heuristische uitspraken. Een algoritmische uitspraak heeft de 
vorm : 'als u in deze omstandigheden dit doet, dan gebeurt er dat' 
(deterministische algoritmische uitspraak) of ' ... dan gebeurt er in n% van alle 
gevallen dat' (stochastische algoritmische uitspraak). Een algoritmische 
uitspraak kan op grond van wetenschappelijk onderzoek, dat wil zeggen 
verantwoorde waarnemingen, worden bewezen via deterministische of 
stat istische generalisatie. 
Deterministische algoritmen leiden met zekerheid tot het beoogde resultaat , 
stochastische algoritmen leiden voor een vooraf vast te stellen deel van een 
verzameling gevallen tot het beoogde resultaat. 
Algoritmische uitspraken kunnen van groot belang zijn voor de 
ontwerpwetenschappen , maar zijn zeer zeldzaam. Van Aken (1994a, blz. 18-
19) noemt zeven moeilijkheden die zich voordoen bij het ontwikkelen van 
algoritmische uitspraken : stochastiek, grote tijdconstanten, multicausaliteit en 
multidimensionaliteit , situatie- en tijdgebondenheid, implementatie-effect, 
zachte variabelen, weinig waarnemingen. 
Klinische kennis kan echter ook worden gevormd uit heuristische uitspraken. 
Een heuristische uitspraak heeft de vorm : 'als u in deze omstandigheden dit 
resultaat wilt bereiken, heeft het voordeel om dat kennisprodukt toe te passen'. 
Onderzoek naar topstructuren van Nederlandse industriële concerns zal niet 
snel tot algoritmische uitspraken leiden, maar veel eerder tot heuristische 
uitspraken. 
Een heuristische uitspraak kan nooit worden bewezen . Zij kan echter wel 
worden getoetst, dat wil zeggen dat de onderzoeker zijn uitspraken 
verantwoordt door het leveren van ondersteunend bewijsmateriaal , waarmee in 
serie-gevalstudie geleidelijk vertrouwen in het effect van het betreffende 
kennisprodukt is opgebouwd (Van Aken, 1994c, blz. 397) . 
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6.3 ANALYTISCHE GENERALISATIE 

Voor het ontwikkelen van ontwerpregels maak ik gebruik van de zogenaamde 
'analytische generalisatie' (zie bijvoorbeeld Yin, 1989, blz. 38). Bij analytische 
generalisatie wordt de werking van het kennisprodukt op grond van logische 
redeneringen gegeneraliseerd naar gevallen die zo veel mogelijk relevante 
eigenschappen gemeen hebben met de onderzochte gevallen. 
Bij de analytische generalisatie wordt een omschrijving van het 
toepassingsdomein ontwikkeld, waarin zo goed mogelijk de 
gemeenschappelijke relevante eigenschappen worden beschreven van de 
gevallen waarbij het beoogde effect optrad (de indicaties voor het gebruik). 
Daarnaast zijn vaak ook de contra-indicaties zeer informatief: een beschrijving 
van de gemeenschappelijke relevante eigenschappen voor de gevallen waar 
een positief verband zou kunnen worden verwacht, maar waarvoor die juist niet 
of minder optrad. 

6.4 TOEPASSINGSDOMEIN 

Als toepassingsdomein voor dit onderzoek is gekozen voor Nederlandse 
industriële concerns met een redelijk lange concernhistorie. 
Een concern krijgt in dit proefschrift een ruime definitie (zie ook Van Dale). 
Onder een concern wordt zowel een grote onderneming verstaan als een 
economische concentratievorm van verschillende grote en kleine 
ondernemingen, die een zekere zelfstandigheid behouden. Deze ruime 
definitie wordt gehanteerd omdat ook ondernemingen met een smalle 
produktmarkt-scope (zoals Océ-Van der Grinten en lndivers) tot de 
onderzoekspopulatie behoren. 
Van alle onderzochte concerns bevindt het hoofdkantoor zich in Nederland. De 
nationale context is een belangrijke situationele factor. Recent onderzoek 
(Trompenaars, 1993) bevestigt het belang van de nationale culturele dimensie. 
Uit zijn onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat wij (Nederlanders) bij de confrontatie 
met een aantal existentiële dilemma's aanzienlijk verschillen van onze 
zuiderburen. Ook bestaan grote verschillen met de Angelsaksische wereld. 
Enkele van deze existentiële dilemma's, hij onderscheidt er zeven, betreffen 
bijvoorbeeld universalisme versus particularisme (regels tegenover relaties), 
collectivisme tegenover individualisme (de groep tegenover het individu), 
prestatie tegenover toeschrijving (hoe status wordt vastgesteld) en internalisme 
versus externalisme (het geloof dat men de natuur (omgeving) in de greep moet 
krijgen versus de opvatting dat men deel uitmaakt van de omgeving en zich 
moet voegen naar haar wetten) (6). 
Uit het onderzoek blijkt dat de nationale culturen van Nederlanders en Zweden 
belangrijke overeenkomsten kennen (Trompenaars, 1993, blz. 206). Aan beide 
culturen wordt een externalistische, prestatiegerichte en op gelijkheid gerichte 
houding toegeschreven. In hoofdstuk 3 en 6 zal het onderzoek van 
Trompenaars opnieuw ter sprake komen. 

Een tweede afbakening betreft de keuze voor industriële concerns. Het 
onderzoek richt zich primair op concerns waarin fysieke industriële activiteiten 
zijn ondergebracht. Het betreft voortbrengingsprocessen waarbij door 
bewerking van fysieke basisprodukten een toegevoegde waarde wordt 
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gecreëerd. De activiteiten resulteren in concrete produkten en/of diensten die 
worden afgezet in industriële en/of consumentenmarkten. 
Het structuurvraagstuk van industriële concerns heeft een aantal specifieke 
kenmerken die ontbreken in niet-industriële organisaties (bijvoorbeeld 
verzekeringen, banken, gezondheidszorg, etc.). Bepaalde functionele 
activiteiten, zoals R&D, maar ook inkoop, produktie, verkoop, distributie etc. zijn 
in industriële concerns fundamenteel anders georganiseerd en zullen derhalve 
op concernniveau ook anders worden gecoördineerd. 

Een laatste criterium dat bij de afbakening van de onderzoekspopulatie is 
gehanteerd, betreft de concern historie. De concernhistorie (minimaal 10 jaar 
zelfstandig opererend onder de eigen naam) is om meerdere redenen als 
criterium meegenomen. Een pragmatische reden is dat concerns die recent 
voor de aanvang van het onderzoek (1991) een grote fusie zijn aangegaan, 
zoals Delft lnstruments (Oidelft en Enraf-Nonius, begin 1990), Bols-Wessanen 
en BT-KNP (fusie in 1992 van BT, KNP en VRG) en onlangs Leycamp Mürztaler 
tot KNP-Leykamp moeilijk zijn te onderzoeken. Integratie tussen de activiteiten 
binnen deze concerns heeft nog onvoldoende kunnen plaatsvinden om 
uitspraken te doen over de topstructuur. Een andere reden is dat het 
ontwikkelingspad (het groeipad van in- of externe groei) als een belangrijke 
situationele factor wordt beschouwd. 

Van Londen heeft in een serie artikelen gepubliceerd in het Financieel Dagblad 
(en gebundeld in Van Londen, 1992) gewezen op verschillende 
herstructureringsvormen die kunnen schuilgaan achter veelal dezelfde 
typologie van unit management. Om enig inzicht te krijgen in de feitelijke gang 
van zaken bij dit soort herstructureringsprocessen is het van belang de 
ontstaansgeschiedenis en het ontwikkelingspad van het concern te kennen. 
Een concern als Akzo dat uit een reeks fusies is ontstaan, kent een ander 
bestuurlijk centrum dan een concern als DSM dat veel meer vanuit één kern is 
gegroeid. Bij het eerste type wordt veelal gestart vanuit een kleine financiële 
holding boven de fusiepartijen, die geleidelijk haar bestaansrecht wil bewijzen 
en zich meer inhoudelijk met de gang van zaken gaat bemoeien. Bij het tweede 
type concern vormt het bestuurlijk centrum bij aanvang juist het coördinatiepunt 
van sterke functionele afdelingen. Bij de bespreking van de toepassingsfuncties 
van het diagnosemodel in hoofdstuk 5 zullen beide voorbeelden nader worden 
toegelicht. De invloed van het ontwikkelingspad op het vraagstuk van de 
primaire ordening vormt een rode draad in hoofdstuk 2 en latere hoofdstukken. 

7 Aanpak van het onderzoek 

In de voorgaande twee paragrafen zijn de theoretische uitgangspunten van het 
onderzoek meer in algemene zin besproken. Hierbij werd een accent gelegd 
op de vraag wat een ontwerpwetenschap onderscheidt van de empirische 
wetenschappen. Inhoud en keuzen van de onderzoeksaanpak zelf bleven op 
de achtergrond. 
Hier worden enkele keuzen bij de uitvoering van het onderzoek toegelicht. Het 
betreft de selectie van case-studies, de wijze van dataverzameling, de rol van 
de VSB-werkgroep en de keuze om de case-studies niet te anonimiseren. In 
hoofdstuk 7 treft u een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksaanpak aan. 
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7.1 SELECTIE VAN CASE-STUDIES 

De selectie van concerns bij een inventariserende serie-gevalstudie geschiedt 
vanuit theoretische overwegingen. Bij de uitvoering van een inventariserende 
serie-gevalstudie moet men zich de vraag stellen naar welke klasse van 
gevallen men de resultaten wil generaliseren. In dit geval is gekozen voor 
Nederlandse industriële concerns. Vervolgens is binnen deze klasse een zo 
heterogeen mogelijke samenstelling van case-studies gekozen. Heterogeen 
betekent hier dat de gevallen onderling verschillen met betrekking tot keuzen in 
de vormgeving van de relatie tussen het bestuurlijk centrum en de 
bedrijfseenheden. 
Bij de selectie van case-studies in de praktijk spelen ook andere factoren een 
rol. Deze factoren zijn terug te voeren op de mogelijkheid om toegang te krijgen 
tot de concerns en de vrijgave van het onderzoeksmateriaal. Het netwerk van 
contacten van de onderzoeker speelt hierbij een belangrijke rol. Dit netwerk is 
mede opgebouwd in de jaren voorafgaand aan het onderzoek. Het hangt 
samen mijn werk als cursusteamleider bij de Open universiteit en mijn 
lidmaatschap van de stuurgroep 'Ondernemingsstrategie' van de Vereniging 
voor Strategische Beleidsvorming. Dit netwerk heeft de drempel tot 
verschillende concerns in een aantal gevallen aanzienlijk verlaagd. 
De case research in dit onderzoek betrof uiteindelijk dertien industriële 
concerns. Een basispopulatie van zes concerns is uitgebreid onderzocht. In 
een latere fase van het onderzoek is de basispopulatie met zeven 'mini-cases' 
aangevuld. 

7.2 GEGEVENSVERZAMELING 

Voor elk van de concerns die in het onderzoek zijn betrokken, is een klein 
archief aangelegd, waarin zijn opgenomen : diverse financiële en sociale 
jaarverslagen, brochures, jaarboeken, tijdschrift- en kranteartikelen die in de 
afgelopen tien jaar zijn verschenen. 
Naast schriftelijke bronnen vormde een reeks gestructureerde interviews de 
tweede input voor het onderzoek. De interviews zijn gestructureerd aan de 
hand van de componenten van het diagnosemodeL Van de zes concerns die 
diepgaand zijn bestudeerd, werden afhankelijk van de concerngrootte drie tot 
zes personen geïnterviewd. Bij de selectie van de te interviewen personen 
waren veelal de concerntop (een lid van de Raad van Bestuur), het 
hoofdkantoor (een afdelingshoofd) en minimaal twee lijnmanagers (veelal 
directeuren van een divisie, business unit of werkmaatschappij) 
vertegenwoordigd. 
Eén van de te interviewen personen fungeerde als contactpersoon. Hij had een 
belangrijke coördinerende functie. De interviews resulteerden in een 
beschrijving van een case-studie en een analyse van aandachtspunten. In 
overleg met de contactpersoon werden de eerste (en volgende) versies van de 
case-studie aangepast. De uiteindelijke definitieve versie werd in veel gevallen 
ook aan de overige geïnterviewde personen in het concern toegestuurd met de 
mogelijkheid hier schriftelijk of mondeling op te reageren, hetgeen in een 
aantal gevallen ook gebeurde. 



Hoofdstuk 1 Introductie en afbakening 19 

Bij de zeven concerns (mini-cases) die naderhand 'vluchtig' zijn bestudeerd 
beperkte het onderzoek zich tot de bestudering van schriftelijk materiaal. In een 
aantal gevallen is ook één of enkele interviews afgenomen. 
Een derde bron van informatie werd verkregen uit de presentaties die leden 
van de onderzochte concerns verzorgden op congressen en seminars over 
onderwerpen als concernbesturing, rol van het hoofdkantoor, business unit 
management, decentralisatie, ondernemerschap, etc. 

7.3 VSB-WERKGROEP 

Over het onderzoek is ook in een ander gremium gediscussieerd. Het betrof in 
dit geval een werkgroep van de VSB, bestaande uit tien leden (afkomstig uit 
industriële concerns, grote non-profitorganisaties, maar ook adviseurs). Deze 
werkgroep is in maart 1992 ontstaan naar aanleiding van een workshop over 
decentralisatie onder de titel 'Van piramide tot poffertjes ... .'. Een aantal 
deelnemers heeft in de werkgroep een vervolg gegeven aan de workshop. De 
ontwikkeling van dit proefschrift vormde de leidraad voor de bijeenkomsten van 
de werkgroep. Hierbij vervulde de werkgroep de rol van klankbord. In hoofdstuk 
5 en 7 en bijlage 3 is de bijdrage van de werkgroep nader uitgewerkt. 

7.4 NIET-ANONIMISEREN VAN DE CASE-STUDIES 

Vanaf de aanvang van het onderzoek is mijn streven geweest om de 
onderzochte concerns en de geïnterviewde managers niet te anonimiseren. Het 
belangrijkste voordeel van niet-anonimiseren vond ik de mogelijkheid om de 
identiteitsfunctie van het diagnosemodel (zie hoofdstuk 5) tot zijn recht te laten 
komen. Door de concerns en geïnterviewden met naam en toenaam te noemen 
wordt het abstracte diagnosemodel in een concrete belevingswereld geplaatst. 
Dit heeft in sommige gevallen belangrijke consequenties gehad voor de 
vrijgave van het materiaal. Toch denk ik dat de essenties van de verschillende 
topstructuren en de concernfilosofieën die eraan zijn verbonden, overeind zijn 
blijven staan. 

8 Onderzoeksresultaten en beperkingen van het onderzoek 

Bij de onderzoeksresultaten kan een onderscheid worden gemaakt tussen 
algemene resultaten die betrekking hebben op bevindingen bij de onderzochte 
concerns en specifieke resultaten die uitspraken doen over het diagnosemodeL 

Een opvallende algemene conclusie uit de onderzoeksbevindingen luidt: 
'Bij de onderzochte industriële concerns is geen sprake van een algemene 
trend om te komen tot een platte, minder geïntegreerde primaire ordening. 
Achter afslankingen van het hoofdkantoor en uitspraken als 'decentraal wat 
kan, en centraal wat moet' gaan veranderingsprocessen schuil die veel 
complexer en tegenstrijdiger zijn dan het etiket 'decentralisatie' dat er vaak aan 
wordt gegeven.' (7) 

Enkele conclusies die betrekking hebben op het diagnosemodel luiden: 
- bij de analyse van de primaire ordening is het verstandig naast positie- ook 
procedurestructuren in de beschouwing te betrekken. Het is de combinatie van 
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positie- en procedurestructuren die de mogelijkheid biedt om vanuit processen 
(primaire proces, bestuurlijke processen) naar de relatie tussen het bestuurlijk 
centrum en de business-activiteiten te kijken. Het zijn deze processen die 
uiteindelijk het bestaansrecht van het concern bepalen; 
- bij het inrichtingsvraagstuk spelen veelal andere situationele factoren een rol 
dan de vaak in de literatuur genoemde (zoals leeftijd en omvang van het 
concern). Situationele factoren die veelvuldig in de interviews naar voren 
kwamen, hadden betrekking op de aansturingsstijl van de topdirectie, het 
ontwikkelingspad (van in- en externe groei) in de historie van het concern, en 
kenmerken betreffende de aard van de business. 

Uit het onderzoek komen ook enkele beperkingen naar voren die zijn terug te 
voeren op het object van onderzoek en de gehanteerde ontwerpbenadering: 
- het diagnosemodel richt zich op positie- en procedurestructuren in de relatie 
tussen het bestuurlijk centrum en de bedrijfseenheden die hieraan direct 
rapporteren. In dit proefschrift wordt niet of slechts zijdelings aandacht 
geschonken aan probleemvelden die specifiek betrekking hebben op het 
hoogste besturingsorgaan, de concerntopdirectie (8); 
- het object van onderzoek (positie- en procedurestructuren) heeft in beginsel 
betrekking op de formele organisatie. De formele organisatie kan in de praktijk 
sterk afwijken van de feitelijke organisatie (9); 
- ook ten aanzien van de in de analyse betrokken instrumenten, zoals de 
financiering, het budgetsysteem, de rapportage van administratieve informatie, 
het strategische planningssysteem, kan worden opgemerkt dat de formele 
vormgeving indicaties kan geven over de mate van decentralisatie, maar dat de 
wijze waarop ze worden gehanteerd bepalend is voor de werkelijke 
decentralisatie (zie ook Van Londen, 1992, blz. 8). 

Als organisatiekundige die de ontwerpbenadering volgt, ben ik geïnteresseerd 
in zowel de formele als de informele organisatie en met name in de 
mogelijkheden om de feitelijke organisatie te veranderen door onder meer het 
veranderen van de formele organisatie. 
In aansluiting op het bovenstaande kan worden opgemerkt dat het 
diagnosemodel met name in een proces van zelfevaluatie een belangrijke rol 
kan vervullen bij het bespreekbaar maken van de feitelijke verhoudingen tussen 
het bestuurlijk centrum en de bedrijfseenheden. Juist bij een zelfevaluatie 
vervaagt het onderscheid tussen qe formele en informele organisatie. 
Met betrekking tot de analyse van de primaire ordening van de concerns in 
bijlage 1 en 2 dient te worden opgemerkt dat bij dergelijke beschrijvingen altijd 
een kloof aanwezig kan zijn tussen het beeld dat men naar buiten brengt en de 
feitelijke gang van zaken binnen het concern. Overigens dient te worden 
opgemerkt dat in het onderzoek ook aandacht wordt besteed aan de informele 
organisatie, o.a. doordat situationele factoren zoals de aansturingsstijl en de 
bedrijfscultuur in de analyse worden betrokken. 

9 Belangrijke sponsors van het onderzoek 

Dit onderzoek had niet kunnen plaatsvinden zonder de inhoudelijke en 
financiële ondersteuning van diverse betrokken partijen. Belangrijke 
universitaire sponsors waren de Technische Universiteit Eindhoven en de 
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Open universiteit. Zij hebben mij de ondersteuning en het vertrouwen gegeven 
om met dit onderzoek door te gaan .. Ook de bijdrage van de universiteit 
Nijenrode, in de persoon van Thijs Homan, kan in dit verband niet onvermeld 
blijven. Hij heeft als lid van de begeleidingscommissie een rol veNuld die 
vergelijkbaar is met die van co-promotor. 
De tweede groep van sponsors wordt gevormd door de industriële concerns die 
hebben meegewerkt aan het onderzoek. Met name medewerkers van de 
concerns van de basispopulatie (Aalberts Industries, Gist-Brocades, lndivers, 
Stork, DSM, Van Leer) ben ik dank verschuldigd voor de tijd en aandacht die zij 
hebben besteed aan dit project. Hierbij dienen in het bijzonder de 
contactpersonen van de concerns te worden genoemd. 
Als derde sponsor kan de Vereniging voor Strategische Beleidsvorming 
worden. aangeduid. Het VSB-congres in maart 1992, dat ik mede heb 
georganiseerd, en de daaruit voortgekomen werkgroep Concernstijlen, 
vormden een geïnteresseerd en kritisch klankbord. 

1 0 Opbouw van het proefschrift 

Bij de opzet van het proefschrift is gekozen voor een ordening in acht 
hoofdstukken. In dit eerste hoofdstuk is het onderzoek geïntroduceerd. De 
introductie betrof het onderwerp, de doelstelling van onderzoek en een eerste 
verkenning van de bevindingen. VeNeigens is vrij uitgebreid stilgestaan bij de 
uitgangspunten en aanpak van het onderzoek. Veel aandacht is hierbij 
uitgegaan naar de ontwerpbenadering die in dit onderzoek wordt gehanteerd. 
Een overzicht van de literatuur over het inrichtingsvraagstuk van industriële 
concerns vormt de inhoud van hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk worden de 
onderzoeksvragen toegelicht. 
In hoofdstuk 3 staat het eigenlijke diagnosemodel centraal. Dit hoofdstuk bevat 
een beschrijving van het diagnosemodel in zijn uiteindelijke vorm . Het 
raamwerk van het diagnosemodel bestaat uit een aantal ontwerpregels. Deze 
ontwerpregels worden elk afzonderlijk uitgewerkt met, voor zover van 
toepassing, verwijzingen naar bestaande literatuur. 
Hoofdstuk 4 bevat een evaluatie van de sterkte van de ontwerpregels. In dit 
hoofdstuk wordt feitel ijk per ontwerpregel een dwarsdoorsnede gemaakt van de 
basispopulatie. Per ontwerpregel wordt gekeken naar opvallende 
bevestigingen of afwijkingen bij de zes case-studies van de basispopulatie. 
Omdat de basispopulatie als input én als output van het diagnosemodel wordt 
gebruikt, kan geen sprake zijn van 'harde' bewijsvoering . Wel wordt via 
analytische generalisatie getracht om de plausibiliteit van de ontwerpregels van 
het diagnosemodel te vergroten. 
Het bestaansrecht van het diagnosemodel is gelegen in de inhoudelijke 
bijdrage aan de discussie over de primaire ordening binnen een concern. Die 
bijdrage staat centraal in hoofdstuk 5. De bijdrage van het diagnosemodel 
wordt in dit hoofdstuk toegespitst op vier toepassingsfuncties: de 
identiteitsfunctie, de signaleringsfunctie, de verbeterfunctie en de 
toekomstperspectieffunctie. Bij de presentatie van de bevindingen in dit 
hoofdstuk wordt een onderscheid gemaakt tussen de basispopulatie en een 
aantal mini-cases. Dit onderscheid is van belang omdat het model zijn waarde 
moet bewijzen in de toepassing bij nieuwe case-studies. 
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Hoofdstuk 6 tracht de drempel naar het gebruik van het diagnosemodel te 
verlagen. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de context van 
toepassing van het diagnosemodeL Tevens wordt een gebruikershandleiding 
aangereikt. Verder komen enkele beperkingen van het diagnosemodel aan bod 
en worden suggesties gedaan om met de beperkingen om te gaan. 
Hoofdstuk 7 heeft de vorm van een reflectie op het onderzoek. Het hoofdstuk 
bevat een reflectie op het onderzoeksproces en de gehanteerde 
onderzoeksmethode. Ook wordt stilgestaan bij de uitgangspunten en resultaten 
van het onderzoek door deze te vergelijken met die van enkele andere 
onderzoeken. In het laatste hoofdstuk worden de belangrijkste uitgangspunten 
en bevindingen van het onderzoek samengevat. 
Naast de acht hoofdstukken kent dit boek drie bijlagen. Bijlage 1 bevat de 
analyse van de (zes) case-studies van de basispopulatie; bijlage 2 die van de 
(zeven) mini-cases. De eerste twee bijlagen beslaan een groot aantal pagina's, 
omdat de analyse van de case-studies omvangrijk is. De laatste bijlage geeft 
een toelichting op de werkzaamheden in de VSB-werkgroep. 

11 Tips voor de lezer 

Voor organisatieprofessionals die vooral zijn geïnteresseerd in de toepassing 
van het diagnosemodel zijn de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 het meest relevant. 
Voor deze doelgroep kan het verstandig zijn om te beginnen met hoofdstuk 3 
en vervolgens hoofdstuk 6 te kiezen, omdat dit ingaat op de mogelijkheden en 
beperkingen van het diagnosemodel bij het gebruik in de praktijk. Een handige 
volgorde van bestudering voor deze doelgroep is hoofdstuk 3, 6, 4 en 5. 
Voor lezers die interesse hebben in de theoretische basis van het 
diagnosemodel komen de hoofdstukken 2, 3 en 7 het meest in aanmerking. 
Lezers die als 'wetenschappelijk onderzoeker' nieuwsgierig zijn naar de 
methode van onderzoek verwijs ik naar hoofdstuk 7. Hierin staat het 
onderzoeksproces centraal en wordt nader ingegaan op de gehanteerde 
onderzoeksmethode van de inventariserende serie-gevalstudie. 
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Noten 

1 Meyer e.a. (1993, blz. 1175) definiëren een configuratie als 'een muHidimensionele constellatie van 
conceptueel verschillende karakteristieken die zich tezamen voordoen'. 
2 Organisatietypologieën vinden hun oorsprong in concepten en intuïties van de theoretici. In de praktijk 
zullen bruikbare typologieën twee eigenschappen moeten bezitten: zij moeten configuraties kunnen 
samenstellen uit meerdere eigenschappen en de typen moeten herkenbaar zijn vanuit de empirie. Bruikbare 
typologieën moeten dus ook empirische wortels hebben. 
Taxonomieën vinden hun oorsprong veelal in kwantitatieve analytische technieken die worden toegepast op 
een formele onderzoekspopulatie. De verschillende organisatie-eigenschappen die als onderscheid worden 
gebruikt, moeten zorgvuldig zijn geselecteerd op basis van een theoretische uitwerking van 
organisatieverschillen (zie Meyer e.a., 1993, blz. 1183). Bruikbare taxonomieën moeten dus ook 
theoretisch onderbouwd zijn. 
3 Bij Kuhn (1962) wordt de term paradigma gebruikt in de sociologische betekenis (Masterman, 1970): een 
verzameling 'wetenschappelijke gewoonten', die door een groep wetenschappers wordt gebruikt bij het 
oplossen van kennisproblemen. 
4 De beschrijving, verklaring en waardebepaling van de methoden die bij wetenschappelijk werk worden 
gebruikt (De Groot en Medendorp, 1986). 
5 Het interpretatieve paradigma wordt ook wel ten onrechte het kwalitatieve paradigma genoemd (zie o.a. 
Swanborn, 1987, blz. 342). De tegenstelling kwalitatief-kwantitatief heelt vooral inhoud als men een 
fysicalistische wetenschapsopvatting hanteert en daardoor vooral op zoek is naar kwantitatieve 
algoritmische uitspraken. Wanneer men echter op zoek is naar heuristieken, die veelal kwalitatief van aard 
zijn, vervluchtigt deze tegenstelling: men zoekt dan zowel naar kwalitatieve als kwantitatieve uitspraken. 
6 Trompenaars (1993, blz. 19-21) onderscheidt zeven existentiële dilemma's, namelijk universalisme
particularisme, collectivisme-individualisme, neutraal-emotioneel, diffuus-specifiek, prestatie-toeschrijving, 
chronologisch-synchronisch, internalisme-externalisme. De eerste vi~ hebben betrekking op menselijke 
relaties, de zesde op tijdsbeleving en de zevende op de relatie met de omgeving. 
7 Onder decentralisatie wordt hier verstaan 'al die bewegingen die integrerend ondernemerschap op een 
lager niveau in de organisatie tot doel hebben' (zie van Londen, 1992, blz. 226). Als maatstaf voor 
decentralisatie wordt uitgegaan van het integrerend, ondernemend management over alle functies, zoals 
verkoop, produktie, inkoop, etc., ongeacht of het nu regionaal of produkt/markt-gericht is (zie ook Wissema 
(1987), Vancil (1980)). 
8 Het betreft vraagstukken zoals: 
- de door de wet bepaalde collectieve verantwoordelijkheid van een statutair benoemde Raad van Bestuur. 
Deze wettelijke bepaling vormt een voortdurende bron van zorgen rond het functioneren van de topstructuur 
(zie Van Londen, 1992, blz. 149); 
- het hiermee samenhangende vraagstuk van de omvang van de topdirectie en het onderscheid tussen 
Vrijgestelde' en 'groepsverantwoordelijke' managers daarin; 
- het vraagstuk van 'evenwicht' binnen de topdirectie, en het mensbeeld van directieleden dat hieraan ten 
grondslag ligt. 
Van Londen (1992, blz. 157) merkt hierover op: 
'De een vertrouwt mensen, totdat bewezen is dat ze niet te vertrouwen zijn. Hij gelooft dat mensen werken 
om zich te ontplooien en niet direct om het geld. 
De ander wantrouwt mensen en laat slechts bij uitzondering reseNes varen. Het werken met mensen ziet hij 
als een offer, waaNoor beloningen (en sancties) moeten worden uitgereikt.' 
Een ander vraagstuk dat speelt bij de samenstelling van de topdirectie van internationaal georganiseerde 
concerns is de nationaliteit van de leden. 
9 Het spanningsveld tussen de formele en informele organisatie is door Van Londen (1992, blz. 130) als 
volgt verwoord: 'Een topstructuur is op papier het bekende schema van de topdirectie, de staf en het aan de 
directie rapporterende tweede echelon, met bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden van 
betrokkenen. In de praktijk is het een na veel onderhandelingsprocessen tot stand gekomen labiel 
evenwicht tussen verwoNen machtsposities.' 
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Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksdomein verkend aan de hand van een 
literatuuroverzicht. Het domein kan worden aangeduid met de 'primaire 
ordening' van industriële concerns. De primaire ordening is een benaming voor 
de inrichting van het bestuurlijk centrum en de bedrijfseenheden op het 
hoogste niveau, die direct aan het bestuurlijk centrum rapporteren. 
Paragraaf 1 start met een beknopte beschrijving van de uitgangspunten van de 
ontwerporiëntatie die in dit onderzoek wordt gevolgd. Deze introductie vormt als 
het ware de bril waardoor wordt gekeken naar de literatuur op het gebied van 
de organisatiewetenschappen. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van 
de verschillende invalshoeken (o.a. de bedrijfseconomische, organisatie
sociologische en bedrijfskundige invalshoek) op het vraagstuk van de primaire 
ordening van concerns. Van een aantal invalshoeken zullen één of meerdere 
breimen zeer beknopt de revue passeren. 
In paragraaf 2 wordt de wetenschappelijke discussie op het onderzoeksdomein 
ingeleid vanuit de bedrijfseconomische invalshoek. Het concern neemt hierbij 
een intermediaire positie in tussen zelfstandige ondernemingen en de 
kapitaalmarkt. Dit uitgangspunt verklaart de focus op de waardetoevoegende 
rol van het bestuurlijk centrum. Als aanduiding van de verschillende ambities 
die het bestuurlijk centrum kan koesteren met betrekking tot waardetoevoeging, 
zijn door verschillende onderzoekers typologieën ontwikkeld. 
In paragraaf 3 wordt de organisatiekundige invalshoek op het vraagstuk van de 
primaire ordening geschetst. Concernvorming vanuit deze invalshoek wordt 
geïllustreerd aan de hand van ideeën van Chandler (1962), Bower (1970), 
Wisse ma (1987) en Bartlett & Ghoshal (1993). Hier wordt het ontwerpvraagstuk 
van de primaire ordening verder uitgewerkt door het 'divisiestructuur-denken' te 
plaatsen tegenover business unit management. 
In paragraaf 4 keer ik terug naar uitgangspunten van de ontwerpbenadering. 
De ontwerpbenadering biedt de mogelijkheid om meer dan alleen 
bedrijfseconomische criteria in de discussie over de primaire ordening te 
betrekken, zoals bestuurbaarheid, flexibiliteit en macht. Het hoofdstuk wordt 
afgerond met een formulering van de doelstelling van het onderzoek en een 
overzicht van de daaruit afgeleide onderzoeksvragen. 
De meeste literatuur die in het kader van dit onderzoek is geraadpleegd, treft u 
aan in dit en het volgende hoofdstuk. Dit hoofstuk vormt een algemene inleiding 
op hoofdstuk 3, waarin het diagnosemodel wordt gepresenteerd. 
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1 Organisatiewetenschappen en het vraagstuk van de primaire 
ordening van concerns 

Deze paragraaf geeft een schets van de uitgangspunten van de 
ontwerpbenadering binnen de organisatiewetenschappen. Deze maakt 
duidelijk hoe vanuit de ontwerpbenadering wordt gekeken naar het vraagstuk 
van de primaire ordening van concerns. Naast de ontwerpbenadering wordt 
een aantal andere invalshoeken onderscheiden. 

1.1 ONDERSCHEID ORGANISATIELEER VERSUS ORGANISATIEKUNDE 

De wetenschappen die zich met de bestudering van organisaties bezighouden, 
vormen geen homogene wetenschappelijke discipline. Van Aken (1993, blz. 
24) spreekt van een 'meerstromenland'. 
Binnen de organisatiewetenschappen kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen de organisatieleer en de organisatiekunde. De organisatieleer hanteert 
het perspectief van de toeschouwer en is gericht op het beschrijven, verklaren 
en eventueel voorspellen van de organisatieverschijnselen ('know why'). De 
organisatiekunde gaat uit van het perspectief van de speler en is gericht op het 
ontwerpen en gestuurd veranderen van organisaties ('know how'). De 
organisatieleer kan men rekenen tot de empirische wetenschappen en de 
organisatiekunde tot de ontwerpwetenschappen. 

1 .2 ONTWERPORIËNTATIE BINNEN DE ORGANISATIEWETENSCHAPPEN 

Een ontwerpwetenschap heeft als missie het ontwikkelen van 
wetenschappelijke kennis voor de professionals op haar gebied. 
Een ontwerpgerichte organisatiewetenschapper tracht elementen en aspecten 
van de organisatorische werkelijkheid benoembaar en daarmee bespreekbaar 
en 'ontwerpbaar' te maken (1 ). Voor bepaalde begrippen worden in dit 
onderzoek werkdefinities ontwikkeld. Een werkdefinitie is geen waarheid, maar 
een instrument dat kan worden gebruikt bij het ontwerpen (2). 

1 .2. 1 Structuuropvatting 

In de ontwerpbenadering van Van Aken (1994b, blz. 49) wordt het ontstaan van 
duurzame eigenschappen als essentie van een organisatie aangeduid. Met 
duurzame eigenschappen worden eigenschappen bedoeld die samenhangen 
met de aard en vorm van het samenwerkingsverband. Zodra mensen gaan 
samenwerken, ontstaan na verloop van tijd gedragspatronen die bij de in- en 
uitstroom van organisatieleden niet of nauwelijks veranderen. 

Bij de uitwerking van het structuurconcept introduceert Van Aken het begrip 
positie (1994b, blz. 43). Een positie beschouwt hij als de basisbouwsteen van 
iedere organisatie. Een positie kan men definiëren (zie Luhmann, 1976) als 
'een verzameling van identificeerbare, relatief stabiele rolverwachtingen met 
de volgende eigenschappen: 
- zij moet worden vervuld door een persoon; 
- zij heeft betrekking op de uitvoering van een programma van activiteiten; 
- zij heeft voorkeurscommunicatiekahalen' (Van Aken, 1994b, blz. 50) . 
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Een positie (bijvoorbeeld hoofd afdeling Personeelzaken of general manager 
van een werkmaatschappij) is voor een deel onpersoonlijk. Het vervangen van 
een hoofd Personeelszaken door een andere persoon maakt de positie in 
beginsel niet essentieel anders. Zodra een positie echter eenmaal is vervuld 
gaat deze onder invloed van het gedrag van de betrokkene en van de 
interacties met anderen in een bepaalde mate veranderen. 
Het begrip positie kan worden gegeneraliseerd tot het begrip samengestelde 
positie, waarbij men kan denken aan een afdeling, divisie, unit, etcetera. De 
eigenschappen van een samengestelde positie zijn analoog aan die van een 
positie: te vervullen door personen, een programma van activiteiten en een 
plaats in het communicatienetwerk. 
De positiestructuur van een concern kan nu worden gedefinieerd als 'het 
patroon van haar posities met hun onderlinge relaties'. Met patroon wordt 
zowel bedoeld de wijze waarop bepaalde posities of samengestelde posities 
onderling (bestuurlijk en/of fysiek) samenhangen, als ook hun onderlinge 
plaatsbepaling en afbakening. Een organisatieschema of organogram kan 
worden gezien als een globale afbeelding van de positiestructuur van een 
concern. 

1.2.2 Positie- en procedurestructuur 

Posities zijn verbonden met bepaalde (statisch te definiëren) taken én met 
bepaalde (dynamisch te definiëren) werkwijzen om die uit te voeren. Voor het 
analyseren respectievelijk ontwerpen van een structuur van een organisatie is 
het derhalve vaak nuttig om een onderscheid te maken tussen positie- en 
procedurestructuren (Van Aken, 1978, 1994b, blz. 50). 
Een procedurestructuur beschrijft de structuur of samenhang van de 
belangrijkste fysieke en bestuurlijke processen binnen de organisatie. De 
procedurestructuur van een concern definieert Van Aken (1994b, blz. 50) als 
'het patroon van haar fysieke en bestuurlijke elementaire processen met hun 
onderlinge relaties'. 
In het algemeen spraakgebruik wordt met organisatiestructuur meestal 
positiestructuur bedoeld en soms de combinatie van positie- en 
procedurestructuur. In dit onderzoek is gekozen voor de combinatie als 
aanduiding voor het structuurbegrip. De gecombineerde vorm is in de 
Duitstalige literatuur gemeengoed en wordt aangeduid met Aufbau- en 
Ablauforganisation (zie Kosiol, 1962; Bleicher, 1991 ). 

Positie- en procedurestructuur heeft vooral betrekking op waarneembaar 
gedrag: op dat wat organisatieleden doen en zeggen. Voor een belangrijk deel 
is dat persoonlijk bepaald, maar er is ook een deel dat door de structurele 
eigenschappen van de organisatie wordt bepaald. 
Naast positie- en procedurestructuur zijn ook andere duurzame eigenschappen 
van de organisatie te onderkennen, zoals de geïnternaliseerde strategie, de 
organisatiecultuur en kennis en vaardigheden (Van Aken, 1994b, blz. 50) . 

Na deze introductie op de ontwerpbenadering wordt in de volgende 
subparagraaf een aantal andere invalshoeken op het inrichtingsvraagstuk van 
concerns geschetst. 
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1. 3 ANDERE INVALSHOEKEN OP HET VRAAGS11JK VAN DE PRIMAIRE ORDENING 

In figuur 2.1 zijn acht verschillende invalshoeken op het vraagstuk van de 
primaire ordening weergegeven. Naast de ontwerpbenadering, waarvoor in dit 
onderzoek is gekozen, kan een onderscheid worden gemaakt tussen een 
organisatie-sociologische, een organisatie-psychologische, een 
bedrijfseconomische, een juridische, een fiscale, een bestuurlijke informatie- en 
een technologische invalshoek. 

Bestuurlijke 
informatie
invalshoek 

Bedri~skundige 
invalshoek 
(ontwerpbenadering) 

FIGUUR 2.1 Invalshoeken op het vraagstuk van de primaire ordening van concerns 

In tabel 2.1 is voor elk van de invalshoeken een aantal thema's en bronnen 
vermeld. Het overzicht heeft slechts tot doel een eerste indruk te geven van de 
breedte van het wetenschappelijke veld (3). Vervolgens wordt getracht binnen 
dit veld de eigen positie te verduidelijken. 
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TABEL 2.1 Een overzicht van een aantal invalshoeken bij het vraagstuk van 
de primaire ordening van concerns 

Bedrijfseconomische invalshoek 
• transactiekostentheorie (Coase, 1937; Williamson, 1975; Douma, 1988) 
• agency-theorie (Aichian en Demsets, 1972; Fama & Jensen, 1983; Douma, 1987) 
• ondernemerschap en risico (Knight, 1921; Schumpeter, 1934; Lambers, 1959; 

De Jong, 1981) 
*ondernemingsstrategie en 'planning' (Daems & Douma, 1989; Schreuder, 1987; 

Schreuder & Douma, 1991; Annink, 1990) 

Organisatie-psychologische invalshoek 
• gedragstheorie, coalitievorming, stakeholders (Simon, 1945; Sirnon & March, 1958; 

March & Olsen, 1976; Cyert & March, 1963) 
• organisatieconceptualisaties (Morgan, 1986; Bolman & Deal, 1992) 

Organisatie-sociologische invalshoek 
• partijen-in-een-systeem (Mastenbroek, 1982) 
• structuur en macht (Pfeffer, 1981, 1992; Mintzberg, 1983) 
• structuur en leiderschap (Fiedler, 1969; Bennis & Nanus, 1985; Burns, 1978; 

Pettigrew & Whipp, 1991) 
* organisatieverandering (Lewin, 1951; Bennis, 1976; Tichy, 1989) 
• structuur en cultuur (Harrison, 1972; Hofstede, 1980; Trompenaars, 1993) 

Bestuurlijke informatie-invalshoek 
• structuuranalyse en -ontwerp (Galbraith, 1973) 

Technologische invalshoek 
• structuur en technologie (Woodward, 1965; Perrow, 1970; Emery & Trist, 1960) 

Fiscale invalshoek 
• fiscaal-juridische constructies 

Juridische invalshoek 
• juridische bepalingen voor structuurvennootschap (nv, bv) (Van Schifgaarde, 1986; 

Pitlo-Löwensteyn, 1986; Slagter, 1985) 
- eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen 
- aansprakelijkheid faillissement dochterondernemingen 
- collectieve verantwoordelijkheid van de leden van de RvB 
- instelling en bevoegdheden RvC, OR 

Bedrijfskundige invalshoek 
- organisatieleer 

• structuuranalyse (Pugh, 1976; Blau & Scott, 1962) 
• structuur en omgeving (Katz & Kahn, 1966; Thompson, 1967; Burns & Stalker, 1961; 

Alexander & Lorch, 1967; Miles & Snow, 1978) 

- organisatiekunde 
• structuurontwerp (Galbraith, 1973; Mintzberg, 1979; Meyer e.a., 1993) 
• structuur en strategie (Chandler, 1962; Bower, 1970; Wissema, 1987; 

Barlett & Ghoshal, 1993; Van Aken, 1991, 1994) 
• planning & control (Campbell & Goold, 1987; Cresap, 1988; Conference Board 

Europe, 1991) 
• s.trategisch management (Ansoff, 1965; Andrews, 1965; Mintzberg, 1989; 

Quinn, 1980; Porter, 1980, 1985; Prahalad & Doz, 1987) 
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In aanvulling op de basisideeën van de ontwerporiëntatie volgt hieronder een 
korte toelichting op de literatuur vanuit de andere invalshoeken. De bespreking 
blijft beperkt tot enkele bronnen van de bedrijfseconomische, de organisatie
psychologische, organisatie-sociologische en juridische invalshoek. In 
hoofdstuk 3, waarin het diagnosemodel wordt uitgewerkt, zullen nog enkele 
bronnen uit andere invalshoeken ter sprake komen. 

Bedrijfseconomische invalshoek 

Binnen de bedrijfseconomische organisatietheorieën kan een onderscheid 
worden gemaakt tussen statische en dynamische theorieën (zie Schreuder, 
1987; Brouwer, 1985). 
Sommige 'statische' theoriéën, zoals de agency-theorie (Aichian en Demsets, 
1972; Fama & Jensen, 1983; Douma, 1987) en de transactiekostentheorie 
(Coase, 1937; Williamson, 1975; Douma, 1988) zijn van belang in het kader 
van dit onderzoek, omdat ze inzicht geven in de vraag hoe het 
marktmechanisme (door middel van prijzen) als coördinatiemechanisme 
binnen het concern doorwerkt. Het prijsmechanisme is van directe invloed op 
de topstructuur van concerns door de 'make or buy'-vraag. Dit laat zich in de 
context van de primaire ordening vertalen met de vraag 'wat moet op het 
concernniveau worden aangeboden, dat niet via de markt kan worden 
ingekocht of op het niveau van de bedrijfseenheden zelf kan worden 
uitgevoerd?' 
De 'dynamische' economische theorieën, zoals de dynamische markttheorie en 
theorieën over ondernemerschap (Schumpeter, 1934; Lambers, 1959; De 
Jong, 1981) zijn in het kader van dit onderzoek van belang, omdat ze afrekenen 
met het idee dat een eenduidige objectieve afweging van het 'make or buy'
vraagstuk mogelijk is. Een tweede bijdrage van deze theorieën is dat de 
ondernemersfunctie centraal wordt gesteld en dat zich daarmee ook de vraag 
opwerpt waar die ondernemersfunctie zich bevindt (in de top of aan de basis 
van het concern). 

Binnen de bedrijfseconomische wetenschappen in Nederland bestaat een 
stroming (Daems & Douma, 1989; Schreuder, 1987; Schreuder & Douma, 
1991; Annink, 1990) die zich richt op het interne coördinatievraagstuk van 
ondernemingen. Schreuder (1987, blz. 813) noemt 'planning' als alternatief 
onderzoeksobject voor de economische organisatietheorie. Organisatiès zijn 
volgens hem 'bij uitstek instituties waarin de coördinatie plaatsvindt met behulp 
van 'planning en contra/'. De 'markt' en 'planning' (in de betekenis van bewuste 
onderlinge afstemming) worden dan als ideaaltypische tegenpolen van 
coördinatiemechanismen aangemerkt. Voor de markt zijn de prijzen voldoende 
informatief om tot een transactie te komen. Naarmate dit minder het geval is en 
vormen van bewuste onderlinge afstemming tussen partijen hun intrede doen, 
vindt coördinatie plaats door middel van planning. Schreuder (1987, blz. 813) 
ziet hier een belangrijke aansluiting bij het werk van Mintzberg (1973, 1979, ... ) 
en Arrow (1974). Het gedachtengoed van auteurs (als Daems & Douma) zal in 
paragraaf 2 nader worden uitgewerkt. 
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Organisatie-psychologische invalshoek 

De bespreking van de organisatie-psychologische invalshoek beperkt zich hier 
tot een sumiere samenvatting van de ideeën van Cyert & March {1963). In 
hoofdstuk 3 zal worden ingegaan op een onderzoek van Bolman & Deal {1992) 
dat binnen deze invalshoek past. 
Cyert en March zetten in hun boek A Behaviaral Theory of the Firm (1963) een 
aantal vraagtekens bij klassieke uitgangspunten die binnen de economische 
wetenschap worden gehanteerd. Door een organisatie op te vatten als een 
coalitie van participanten met elk hun eigen doelen verwordt het 
besluitvormingsproces tot een onderhandelingsproces tussen verschillende 
coalitiepartners. . 
In dit boek ontwikkelen de auteurs een gedragstheorie voor industriële 
ondernemingen . Hierbij wordt de menselijke eigenschap van beperkte 
rationaliteit ('bounded rationality') als uitgangspunt genomen. Beperkte 
rationaliteit wordt gebruikt in navolging van Simon. Hierbij is menselijk gedrag 
'intendedly rational, but only limited so' (Simon, 1945, 1961, blz. xxiv). 

De bijdrage van Cyert en March is in het kader van dit onderzoek van belang 
omdat zij het begrip 'bounded rationality' in een organisatiecontext plaatsen. 
Hierop hebben andere, met name economische wetenschappers, zoals 
Williamson {1975), voortgeborduurd. 

Organisatie-sociologische invalshoek 

De organisatie-sociologische invalshoek wordt hier beperkt tot een korte schets 
van het 'partijen in een systeem'-model van Mastenbroek (1982). Andere 
bronnen uit deze invalshoek, onder andere ideeën over organisatiecultuur, 
komen in hoofdstuk 3 ter sprake. 
Mastenbroek tracht in zijn boek Conflicthantering en Organisatieontwikkeling 
(1982) een integratie aan te brengen tussen twee hoofdstromen die hij 
onderscheidt in de theorievorming over organisaties. Deze hoofdstromen 
worden in navolging van Lammars {1983) aangeduid met het 'systeemmodel' 
en het 'partijenmodel'. In beide modellen is ruimte voor de 'vicieuze cirkels' die 
in organisaties kunnen optreden. Het betreft verschijnselen als toenemende 
bureaucratisering en verstarring, isolatie van de top, weerstand tegen 
verandering bij lagere echelons en suboptimalisatie tussen belendende 
organisatie-onderdelen . Binnen het partijenmodel zijn dit de onbedoelde 
gevolgen van bedoeld gedrag . Het systeemmodel beschrijft dit als 
eigenschappen van een bepaald systeemevenwicht 
Als organisatie-adviseur is Mastenbroek vooral geïnteresseerd in de vraag of er 
behalve een negatieve dynamiek ook een positieve dynamiek in organisaties 
kan ontstaan. Hij is op zoek naar krachten of 'automatismen' die een zichzelf 
versterkende tendens naar motivatie en flexibiliteit in gang kunnen zetten. 
Hierin ziet hij een aangrijpingspunt voor sturing en vernieuwing van 
organisaties. Het systeemmodel of het partijenmodel zijn hierbij volgens hem 
niet toereikend. Deze zijn niet in staat om de complexe dynamische processen 
in organisatie~? te doorgronden. Een geïntegreerd model, het 'partijen in een 
systeem'-model, acht hij daartoe beter in staat. 
Een citaat van Gouldner (1959) dat Mastenbroek (1982, 1992, blz. 52) gebruikt, 
drukt dit kernachtig uit: 
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'Naarmate een organisatie meer ruimte biedt aan partijen die hun eigen 
belangen najagen, is de tendentie tot zelfhandhaving groter en de organisatie 
als geheel duurzamer.' 

De bijdrage van Mastenbroek aan dit onderzoek is gelegen in de aandacht die 
hij schenkt aan onderliggende krachten bij de structurering van effectieve 
organisaties. Zijn begrippenapparaat biedt inzicht in de complexiteit en 
dynamiek van het organisatie(structuur)proces. Alhoewel zijn gedachtengoed 
sterk beschrijvend van aard is, levert het ook belangrijke inzichten op voor een 
structuurconcept als business unit management (dat in paragraaf 3 ter sprake 
komt). 

Juridische invalshoek 
De juridische invalshoek is van belang voor dit onderzoek, omdat het de 
eigendomsverhoudingen (minderheidsdeelnemingen, 50%-deelnemingen, 
meerderheidsdeelnemingen of 1 00%-deelnemingen) en in het verlengde 
daarvan ook de zeggenschapsverhoudingen regelt tussen het bestuurlijk 
centrum en de bedrijfseenheden. 
Wettelijke bepalingen die in dit verband een belangrijke rol spelen, zijn 
bijvoorbeeld bepalingen die samenhangen met de keuze van de soort 
structuurvennootschap (bv, nv), maar ook zaken als de instelling en 
bevoegdheden van organen zoals de Raad van Commissarissen en de 
Ondernemingsraad. Een apart vraagstuk in dit verband vormt de collectieve 
verantwoordelijkheid van een statutair benoemde Raad van Bestuur. Deze 
wettelijke bepaling vormt een voortdurende bron van zorgen rond het 
functioneren van de topstructuur (zie ook Van Londen, 1992, blz. 149). 
Bij het inrichtingsvraagstuk moet rekening worden gehouden met wettelijke 
bepalingen die gelden in het Nederlandse structuurregime. Omdat de 
juridische structuur de eigendomsverhoudingen regelt, is deze ook sterk 
bepalend voor de financiële verhoudingen: wie draagt het bedrijfsrisico en wie 
krijgt welk deel van de winst. 
In het diagnosemodel wordt slechts in beperkte mate aandacht besteed aan de 
juridische aspecten van het inrichtingsvraagstuk. Het betreft o.a. de 
faillissementsaansprakelijkheid van het concern voor de in Nederland 
gevestigde dochterondernemingen (zie artikel 403 lid 1 sub f van BW). 

De overige invalshoeken 
De drie overige invalshoeken (bestuurlijke informatie-invalshoek, de 
technologische en de fiscale invalshoek) worden hier niet apart uitgewerkt. In 
hoofdstuk 3 zullen enkele bronnen uit deze invalshoeken wel ter sprake komen, 
maar in het algemeen kan worden gesteld dat deze invalshoeken te veel buiten 
de 'scope' van dit onderzoek vallen om er aandacht aan te besteden. 

2 Rol van het bestuurlijk centrum 

In deze paragraaf wordt de bedrijfseconomische invalshoek op het 
inrichtingsvraagstuk van concerns geschetst. De bedrijfseconomische 
benadering richt zich op de waardetoevoegende rol van het bestuurlijk 
centrum. 
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In het eerste deel van de deze paragraaf worden een aantal typologieën van 
waardetoevoegende rollen van het bestuurlijk centrum beschreven. Het tweede 
deel bevat een nadere analyse van de wijzen van waardetoevoeging die het 
bestuurlijk centrum ter beschikking staan. Goold, Campbell & Alexander (1994) 
onderscheiden vier wijzen. De aanpak van deze auteurs biedt de mogelijkheid 
om enkele uitgangspunten van de bedrijfseconomische invalshoek ter 
discussie te stellen. 

2.1 TYPOLOGIEËN VAN ROLLEN VAN HET BESTUURLUK CENTRUM 

Vanuit de bedrijfseconomische invalshoek wordt een concern beschouwd als 
een economische concentratievorm van verschillende grote ondernemingen 
die een zekere zelfstandigheid behouden (Annink, 1990, blz. 53). Het concern 
neemt een intermediaire positie in tussen zelfstandige ondernemingen en de 
kapitaalmarkt. 

+ 
druk op 
waarde
toevoeging 

FIGUUR 2.2 Concerns tussen kapitaalmarkt en onderneming (bron: Annink, 1990, blz. 37) 

De essentie van het concernverband is het creëren van een meerwaarde. De 
gezamenlijke waarde van de concernonderdelen binnen het concernverband 
moet hoger zijn dan de som van de onderdelen buiten het concern. 

In de hieronder te bespreken benaderingen van Daems & Douma (1989), 
Annink (1990) en Campbell & Goold (1987) worden de mogelijkheden van 
waardetoevoeging afhankelijk gesteld van de rol die het bestuurlijk centrum 
speelt. Met de mogelijkheden van waardetoevoeging nemen echter ook de 
concernkosten toe. Het kiezen van een rol wordt gepresenteerd als het zoeken 
naar een balans tussen mogelijkheden van waardetoevoeging en het 
beheersen van concernkosten. Elke rol kan bij een goede balans leiden tot een 
concernvoordeel. 
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2.1.1 Oaems & Douma (1989) 

De typologieën van Daems & Douma (1989) en Annink (1990) zijn nauw 
verwant. Bij de bespreking wordt hier de typologie van Daems & Douma als 
leidraad genomen. 
Daems & Douma (1989, blz. 225-226) zien vijf manieren waarop een bestuurlijk 
centrum (zij spreken van hoofdkantoor) waarde kan toevoegen. Bij iedere 
manier past een rol van het bestuurlijk centrum. Zij onderscheiden de volgende 
rollen : vermogensverschaffer, herstructureerder, adviseur, coördinator en 
verdediger. 
De vermogensverschaffer vervult twee functies: hij trekt vermogen aan op de 
vermogensmarkt en hij wijst binnen het concern kasmiddelen toe aan de 
bedrijfseenheden. In beide functies kan de vermogensverschaffer waarde 
toevoegen. In het eerste geval door lagere vermogenskosten en in het tweede 
door zijn informatievoorsprong ten opzichte van externe 
vermogensverschaffers. 
De manier waarop een herstructureerder waarde toevoegt, is door het 
inbrengen van know-how met betrekking tot het herstructureren van 
ondernemingen en bedrijfstakken. Door ingrijpende saneringen kunnen 
ondernemingen die zich niet tijdig aan nieuwe omstandigheden hebben 
aangepast, alsnog gezond worden gemaakt en kan het vertrouwen in de 
toekomst worden hersteld. Annink (1990, blz. 42) legt bij deze rol, die hij 
aanduidt met chirurg , een nadruk op financiële herstructurering. 
De rol van adviseur komt in bijna alle concerns in meer of mindere mate voor. 
Het bestuurlijk centrum kan de bedrijfseenheden aangaande allerlei zaken 
(strategie, functionele expertise, uitbestedingsvraagstukken, etc.) adviseren. De 
coördinator voegt waarde toe door het realiseren van 'economies of scope' (5). 
Economies of scope kunnen berusten op het gemeenschappelijk gebruik van 
bepaalde faciliteiten door meerdere bedrijfseenheden. Alle activiteiten van de 
waardeketen komen daarvoor in principe in aanmerking (marktonderzoek, 
produktontwerp, inkoop, produktie, verkoop, marketing, distributie, service, etc.). 
Economies of scope kunnen ook berusten op gemeenschappelijk gebruik van 
immateriële activa, zoals technologische know-how en merknamen. 
De verdediger voegt waarde toe doordat hij in het spel van internationale 
concurrentie over potentiële vergeldingsmogelijkheden beschikt waarmee de 
concurrentiepositie van de bestaande activiteiten kan worden verdedigd. 

De mogelijkheden van waardetoevoeging zijn afhankelijk van de rol die het 
bestuurlijk centrum speelt. Met de mogelijkheden van waardetoevoeging 
nemen echter ook de concernkosten toe (zie figuur 2.3). 
Bij de concernkosten onderscheiden Daems & Douma drie componenten: de 
'overheadkosten' van het bestuurlijk centrum exclusief de kosten verbonden 
aan het verlenen van diensten die de bedrijfseenheden anders hadden moeten 
inkopen, de kosten van informatieverstrekking door de bedrijfseenheden aan 
het bestuurlijk centrum en de opportuniteitskasten veroorzaakt door het derven 
van winstkansen. 
Overheadkosten zijn hoofdzakelijk lonen en salarissen van de op het 
bestuurlijk centrum werkzame personen, de huisvestingskosten en de reis- en 
verblijfskosten. Vaak worden hiertoe ook de kosten voor dienstverlening 
gerekend: centrale salarisadministratie en juridische zaken voor zover het 
bestuurlijk centrum deze verzorgt. · 
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De rapportagekosten van de units zijn de extra kosten die de bedrijfseenheden 
moeten maken omdat zij tot een concern behoren. Vaak blijken interne 
administratieve systemen niet te voldoen aan de informatiewensen van het 
bestuurlijk centrum en moeten aanVullende systemen voor rapportage aan het 
bestuurlijk centrum worden ontwikkeld. 
De opportuniteitskasten zijn kosten die samenhangen met de beperking van de 
vrijheid van handelen die altijd zal optreden zodra een business unit in het 
concernverband wordt opgenomen. Zij moet nu rekening houden met de in het 
concern geldende spelregels. Hierdoor kunnen winstkansen worden gemist, en 
ook dit kan tot concernkosten worden gerekend. 

'Het hoofdkantoor kan heel klein zijn als het hoofdkantoor alleen de rol heeft 
van vermogensverschaffer. Als daarbij ook de rol van adviseur komt, moet het 
hoofdkantoor iets groter zijn. Als het hoofdkantoor behalve 
vermogensverschaffer en adviseur ook coördinator is, moet het hoofdkantoor 
aanzienlijk groter zijn. Hoe meer er wordt gecentraliseerd des te groter moet het 
hoofdkantoor zijn. Meer centralisatie leidt ook tot hogere kosten van 
informatieverschaffing en tot een grotere kans op misverstanden. Hoe meer 
centralisatie, des te hoger zijn dus de concernkosten. Daartegenover staat dat 
een coördinator ook meer waarde kan toevoegen dan een 
vermogensverschaffer' (Daems & Douma, blz. 233). 

De mogelijkheden van waardetoevoeging zijn evenals de concernkosten 
afhankelijk van de rol van het bestuurlijk centrum. In figuur 2.3 staan op de 
horizontale as de concernkosten en op de verticale as de mogelijkheden voor 
waardetoevoeging. De figuur suggereert dat bij elk van de vijf rollen de 
mogelijkheden van waardetoevoeging en de omvang van de concernkosten 
min of meer met elkaar in evenwicht zijn. 

Mogelijkheden voor 
waardetoevoeging 
door het hoofdkantoor 

.4~ 
groot 

klein 

Herstructureerder 
Adviseur 

Verdediger 

Vermogens
verschaffer 

Coordinator 

'---------------... ~ Concernkosten 
laag hoog 

FIGUUR 2.3 Mogelijkheden voor waardetoevoeging door het bestuurlijk centrum versus daaraan 
verbonden concernkosten 
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Daems & Douma presenteren de keuze van de rol van het bestuurlijk centrum 
als een economische afweging van concernbaten en concernkosten. 
Bij iedere rol die het bestuurlijk centrum kiest, kan een concernvoordeel worden 
gerealiseerd, mits de samenstelling van de portfolio en de concernstructuur 
passen bij de rol van het bestuurlijk centrum en de concernkosten lager zijn 
dan de door het bestuurlijk centrum toegevoegde waarde. 

De bijdrage van Daems & Douma is gericht op de waardetoevoeging van het 
bestuurlijk centrum aan het concernverband. Het vraagstuk van de 
concernstructuur is een hiermee samenhangend vraagstuk, dat ter zijde 
aandacht krijgt. Ze beperken de bespreking van de concernstructuur tot de 
juridische aspecten van eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen en gaan 
slechts beperkt in op de vraag welke functies centraal respectievelijk decentraal 
moeten worden ondergebracht. 
Met de verwijzing naar de samenstelling van de portfolio en de 
concernstructuur geven ze wel een aanzet tot het configuratiedenken (dat in 
hoofdstuk 3 nader is uitgewerkt). 

2.1.2 Strategische managementstijlen (Campbell & Gootd, 1987) 

Campbell & Goold introduceren in hun onderzoek Strategies & Styles (1987) 
het begrip strategische managementstijl als aanduiding voor de rol van het 
bestuurlijk centrum. 
Ze geven het begrip strategische managementstijl inhoud aan de hand van 
twee dimensies: de mate waarin de concerntop invloed uitoefent op het 
strategisch beleid van de bedrijfseenheid (planningsdimensie) en de mate 
waarin de top de resultaten van de bedrijfseenheden beheert (controldimensie) 
(4). 
De planningsdimensie omschrijven ze als de pogingen van de concerntop om 
de strategieën van de bedrijfseenheden te beïnvloeden zodra ze ontstaan 
(zichtbaar worden) en voordat de beslissingen zijn genomen. Het is de mate 
van top-down betrokkenheid bij de belangrijke beslissingen en de bijdrage die 
het bestuurlijk centrum levert aan de strategievoorstellen die worden ontwikkeld 
in de bedrijfseenheden. De planningsinvloed is niet alleen een functie van de 
doelstellingen en instructies die worden gegeven, maar ook van de atmosfeer 
en de systemen waarbinnen de managers van bedrijfseenheden werken. 
De planningsmechanismen betreffen : de organisatiestructuur, het 
planningsproces, strategische thema's en de wijze waarop bindingen of 
overlap tussen bedrijfseenheden worden vormgegeven. · 
De 'control'- of beheerdimensie betreft de wijze waarop het bestuurlijk centrum 
de resultaten van de bedrijfseenheden controleert en beheert. Drie factoren 
bepalen volgens Campbelt & Goold de controldimensie: de doelstellingen die 
het bestuurlijk centrum met de bedrijfseenheden is overeengekomen, de wijze 
waarop het bestuurlijk centrum reageert op slechte resultaten en de frequentie 
waarmee de resultaten worden beoordeeld. De controlmechanismen zijn 
middelen-allocatie (o.a. het budgetteringssysteem), doelstellingen formuleren, 
monitoren van de voortgang (o.a. frequentie en omvang van rapportage), 
gebruik van incentives en sancties (5). 
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Volgens de auteurs zijn drie stijlen dominant: strategische planning, 
strategische control en financiële controL 
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FIGUUR 2.4 'Dominante' strategische managementstijlen van CampbeU & Goold (1987) 

Een bestuurlijk centrum dat een op strategische planning gerichte stijl voert, 
tracht waarde toe te voegen door het zoeken van goede strategieën voor een 
beperkt aantal kernactiviteiten. Het bestuurlijk centrum stuurt direct in de 
strategievorming van de bedrijfseenheden. Het centrum hanteert hierbij lange
termijn-(groei)doelstellingen. Korte termijn financiële resultaten worden aan de 
strategie getoetst en derhalve flexibel gehanteerd. De besluitvorming in 
dergelijke ondernemingen is veelal traag, evenals de respons op 
tegenvallende resultaten. 
Een bestuurlijk centrum met een op financiële control gerichte stijl tracht 
waarde toe te voegen door hogere financiële prestaties te eisen van de 
bedrijfseenheden dan externe vermogensverschaffers op de vrije kapitaalmarkt 
zouden doen. Doordat beoordeling van de resultaten van de bedrijfseenheden 
plaatsvindt aan de hand van financiële criteria is een snelle reactie op 
tegenvallende resultaten mogelijk. 
Een op strategische control gerichte stijl tracht de twee eerder genoemde stijlen 
met elkaar te combineren. Deze stijl is gericht op het creëren van een 
evenwicht tussen strategische en financiële criteria. De bedrijfseenheden zijn 
verantwoordelijk voor de strategievorming. Het bestuurlijk centrum tracht door 
het stellen van kritische vragen het strategisch beleid van de bedrijfseenheden 
te verbeteren. 
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Evenals Daems & Douma richten Campbell & Goold hun aandacht op de rol 
van het bestuurlijk centrum. De drie strategische managementstijlen die zij 
onderscheiden, namelijk financiële control, strategische control en strategische 
planning, hebben een sterke overeenkomst met de drie centrale rollen: 
vermogensverschaffer, adviseur en coördinator van Daems & Douma. 

De bijdrage van Campbell & Goold komt in hoofdstuk 3 nog uitgebreid ter 
sprake, omdat zij de rol van het bestuurlijk centrum plaatsen in een 
contingentieperspectief. Hun studie vormt daarmee een belangrijke input voor 
de configuraties die in het volgende hoofdstuk worden gepresenteerd. 

2.1.3 Conference Board Europe (1991) 

Een andere typologie is ontleend aan een onderzoek van 'Conference Board 
Europa' (1991 ). De typologie is een matrix van rollen voor het bestuurlijk 
centrum. De assen van de matrix zijn opgebouwd aan de hand van de 
typologie van strategische managementstijlen van Campbali & Goold en de 
mate van samenhang tussen de bedrijfseenheden (business-activiteiten) van 
het concern. 
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FIGUUR 2.5 Rollen voor het moederconcern (bron: Conference Board Europe, 1991, ontleend aan 
McKinsey) 

De typologie is hier opgenomen, omdat ze een aanvulling geeft op de typologie 
van Campbell & Goold. Ze betrekt namelijk expliciet de samenhang tussen de 
bedrijfseenheden in de analyse. Op deze wijze wordt het vraagstuk van de 
organisatiestructuur meer direct aan de rol van het bestuurlijk centrum 
gekoppeld. 
Het resultaat van de combinatie is een groot aantal rollen , dat echter niet verder 
is uitgewerkt. De drie dominante rollen: controller, coach en orkestleider zijn 
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ook hier nauw verwant aan de indeling vermogensverschaffer, adviseur en 
coördinator van Daems & Douma. 

2. 1 .4 Conclusie 

In de bedrijfseconomische invalshoek neemt een concern een intermediaire 
positie in tussen zelfstandige ondernemingen en de kapitaalmarkt. De analyse 
richt zich op de waardetoevoegende rol van het bestuurlijk centrum. 
Het vertrekpunt is de markt van zelfstandige ondernemingen. De rol van het 
bestuurlijk centrum wordt in eerste instantie vergeleken met die van externe 
financier (de kapitaalmarkt). Vanuit een dergelijke optiek is de noodzaak gering 
om veel aandacht aan de interne organisatiestructuur te besteden. 
Het spectrum van rollen van het bestuurlijk centrum kent voor de genoemde 
typologieën belangrijke overeenkomsten. Ze varieert van 
vermogensverschaffer tot inhoudelijk coördinator. 
Aan de typologieën die vanuit deze invalshoek zijn ontwikkeld, kleeft het 
bezwaar dat de rol van het bestuurlijk centrum sterk wordt gekoppeld aan het 
centrale beheer van (financiële) middelen, terwijl in nieuwe 
managementopvattingen (zie o.a. Bartlett & Ghoshal (1993), paragraaf 3) de rol 
van het bestuurlijk centrum veel meer wordt bepaald door andere factoren. 

2.2 VIER WIJZEN VAN WAARDETOEVOEGING 

In een recent onderzoek (1994) hebben Campbell & Goold in samenwerking 
met Alexander zich opnieuw gebogen over het vraagstuk van 
waardetoevoeging van het bestuurlijk centrum. Als leidraad voor 
waardetoevoeging van het bestuurlijk centrum wordt het begrip 'parenting 
advantage' geïntroduceerd (6). 

De analyse van Goold, Campbell & Alexander is voor dit onderzoek van 
belang, omdat zij de organisatiestructuur veel nadrukkelijker betrekken bij het 
vraagstuk van waardetoevoeging van het bestuurlijk centrum. De wijzen van 
waardetoevoeging die zij onderscheiden, bieden tevens de mogelijkheid om 
enkele uitgangspunten van de hiervoor geschetste typologieën ter discussie te 
stellen. 

Goold, Campbell & Alexander (1994, blz . 78) onderscheiden vier wijzen 
waarmee een bestuurlijk centrum waarde kan toevoegen aan de 
bedrijfseen heden: direct-toezichtbeïnvloeding, on de rli nge
afstemmingsbeïnvloeding, centrale functies en diensten, en corporate 
development. In figuur 2.6 zijn de vier wijzen afgebeeld. 
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FIGUUR 2.6 Vier wijzen waarop het bestuurlijk centrum waarde kan toevoegen 

Hieronder wordt elke wijze van waardetoevoeging kort beschreven. Aan elke 
wijze koppelen Goold, Campbell & Alexander een paradox, omdat naast 
waardetoevoeging ook waardevernietiging kan plaatshebben. 

2.2.1 Direct-toezichtbeïnvloeding 

De eerste wijze, die zij aanduiden met 'direct toezicht'-beïnvloeding ('stand
alone influence'), heeft betrekking op de directe invloed die het bestuurlijk 
centrum kan uitoefenen op een afzonderlijke bedrijfseenheid (Goold, Campbali 
& Alexander, 1994, blz. 78-79, 90-138). De instrumenten die het bestuurlijk 
centrum hierbij ter beschikking staan, zijn o.a. het controleren van afgesproken 
doelstellingen, het selecteren en benoemen van nieuwe managers bij de 
bedrijfseenheid, het goedkeuren van kapitaaluitgaven of het verbeteren van de 
concurrentiepositie van de bedrijfseenheid door een scherpere strategische 
focus. Ook kan een financiële herstructurering (met een grotere 'leverage' door 
financiering met meer vreemd vermogen) tot de mogelijkheden behoren. 
Het bestuurlijk centurn kan echter verder gaan bij het uitoefenen van directe 
invloed en zich ook bemoeien met produkt-marktstrategieën, prijsbeslissingen, 
human resources ontwikkeling, etc. De lengte van de lijst van onderwerpen 
waarmee het bestuurlijk centrum zich bemoeit, bepaalt de aard van het 
'decentralisatiecontract'. 
Door het afdwingen van ongeschikte doelen, door het onthouden van 
middelen, door het doen van verkeerde investeringen of het aanstellen van 
'niet geschikte' managers kan het bestuurlijk centrum veel waarde vernietigen 
(G,C&A, 1994, blz. 78). 
De paradox bij deze wijze van beïnvloeding duiden ze aan met de '1 0% versus 
1 00%'-paradox. Hoe zouden de concernmanagers die een beperkt deel van 
hun aandacht op de betreffende activiteiten van de bedrijfseenheid richten, in 
staat zijn om betere beslissingen te nemen dan de competente managers die 
100% van hun inspanningen op de betreffende bedrijfseenheid richten? 
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Een conclusie uit het onderzoek luidt dat de directe beïnvloedingswijze meer 
bepalend is voor de resultaten dan elk van de andere vormen van beïnvloeding 
(G,C&A, 1994, blz. 90). 

2.2.2 Onderlinge-afstemmingsbeïnvloeding 

Onderlinge afstemming ('linkage influence') tussen bedrijfseenheden is de 
tweede vorm van beïnvloeding die Goold, Campbell & Alexander (1994, blz. 
79-80, 139-186) onderscheiden. Deze vorm van beïnvloeding staat momenteel 
in het centrum van de belangstelling. Instrumenten die binnen deze categorie 
kunnen worden gerekend, zijn het ontwikkelen van overlegorganen of platforms 
voor de uitwisseling van functionele kennis tussen bedrijfseenheden 
(bijvoorbeeld een inkoop-, R&D- of marketingplatform), het uitwisselen van 
kennis over procedures en systemen (bijvoorbeeld de uitwisseling van kennis 
over administratieve systemen) en het organiseren van gezamenlijke 
activiteiten bij het uitkomen van het jaarverslag of halfjaarverslag, het 
organiseren van bedrijvendagen, bedrijfsbezoeken, beurzen etc., waar de 
managers van de bedrijfseenheden ervaringen kunnen uitwisselen en 
contacten leggen. 
Verschillende bestuurlijke centra voegen waarde toe door het stimuleren van 
onderlinge samenwerking en afstemming tussen bedrijfseenheden. Porter 
(1987) spreekt in dit verband van 'transfer of skills'. Aan deze vorm van 
beïnvloeding is ook wel de term 'horizontale synergie' gekoppeld (zie Wijers, 
1994). Goold, Campbell & Alexander (1994, blz. 80) merken over deze vorm 
van waardetoevoeging op dat de verwachtingen vaak te hoog gespannen zijn. 
Dit leidt in de praktijk dikwijls tot teleurstellingen. 
Annink (1990, blz. 47) stelt ten aanzien van deze vorm van beïnvloeding: 'Het is 
dit type synergie dat vaak met de mond beleden wordt, maar in de praktijk niet 
gerealiseerd.' 
De paradox bij deze wijze van beïnvloeding wordt aangeduid met de 'verlicht 
eigenbelang'-paradox. Waarom zouden concernmanagers beter in staat zijn 
om samenwerkingsmogelijkheden aan te geven dan de managers van de 
bedrijfseenheden, die hier vanuit wederzijds eigenbelang voortdurend naar op 
zoek zijn? 

2.2.3 Centrale functies en diensten op het bestuurlijk centrum 

De derde vorm van beïnvloeding die Goold, Campbell & Alexander (1994, blz. 
80-81, 187-218) onderscheiden, is het centraal organiseren van functies en 
diensten. Deze . vorm van beïnvloeding wordt ook wel functionele of 
operationele synergie genoemd (zie Annink, blz. 45) (7). Over deze vorm van 
beïnvloeding bestaan belangrijke verschillen van inzicht. 
In theorie is er een sterke claim voor de aanwezigheid van 
gemeenschappelijke middelen (in de vorm van centrale diensten). Er zijn 
efficiëntievoordelen te behalen door diensten te bundelen waar vaste 
overheadkosten bestaan, zoals bij financiën, juridische zaken, 
personeelszaken of waar de vaardigheden schaars zijn, zoals bij R&D en 
export-marketing. Het concern kan kosten besparen door het bundelen van de 
overheadkosten en het verbeteren van de diensten door het inzetten van 
specialisten (Campbell & Goold, 1987, blz. 21 ). 
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In de praktijk blijken echter in veel gevallen aanzienlijke coördinatiekosten te 
ontstaan. 
Teece (1982) heeft in dit kader onderzocht waarom bepaalde ondernemingen 
sommige activiteiten wel uitvoeren en andere niet. Uit dit onderzoek komt naar 
voren dat diversificatie moet stoelen op gemeenschappelijke inputs (common 
inputs) of specifiek en ondeelbaar bezit dat voor verschillende activiteiten kan 
worden ingezet. 
De strekking van het onderzoek gaat verder, omdat tevens wordt aangetoond 
dat deze voorwaarden onvoldoende zijn om tot een succesvolle 
gediversifieerde onderneming te leiden. In de traditie van de 
transactiekostentheorie illustreert Teece dat naast deze voorwaarden ook 
marktfalen moet bestaan om een gediversifieerde onderneming de optimale 
organisatievorm te doen zijn. 
In een goed functionerende markt is het namelijk mogelijk een andere 
onderneming van deze gemeenschappelijke inputs gebruik te laten maken 
tegen een vergoeding, contractueel bepaald. Aldus is er geen voordeel voor de 
gediversifieerde onderneming. Er zou zelfs een nadeel kunnen bestaan 
vanwege de hogere coördinatiekosten binnen een grote gediversifieerde 
onderneming. 
Concerns kunnen vaak de benodigde diensten efficiënter via derden 
aantrekken, dan ze intern aan te houden. Er zijn weinig diensten die een 
concern niet zou kunnen inkopen van derden (externe consultants, 
professionele adviseurs, bankiers, etc.). 
De paradox bij deze wijze van beïnvloeding duiden Goold, Campbell & 
Alexander aan met 'beating the specialist'-paradox. Waarom zouden interne 
stafafdelingen in staat zijn waarde te creëren als externe specialisten 
beschikbaar zijn om dezelfde taken en diensten uit te voeren op inhuurbasis? 

'Economies of scope' (8) zijn volgens Teece alleen gunstig voor het concern in 
de situatie dat de afzonderlijke business-activiteiten van dezelfde 
eigendomskennis gebruik maken en van dezelfde gespecialiseerde activa. Het 
uitbesteden zou dan niet kunnen leiden tot de kwaliteit en de zekerheid van de 
dienst die intern beschikbaar is. 

De bevinding van Teece plaatst de concernmanager voor een dilemma met 
betrekking tot het integratiestreven. In theorie is er een sterke claim voor 
integratie in de vorm van centrale diensten. Enerzijds zijn er efficiëntie
voordelen ('economies of scope') te behalen. Anderzijds wordt een concern 
juist kwetsbaar door de onderlinge verbanden. De integratie betekent een 
reductie van de flexibiliteit, de slagvaardigheid van de afzonderlijke units. 
Annink (1990, blz. 53) formuleert het in de praktijk spelende dilemma rond deze 
vorm van synergie zeer treffend: 

'Het lastige van het bewerkstelligen en bewaren van synergie is dat de voor- en 
nadelen ervan veranderen met de markt, technologie en concurrentie. En 
hierdoor kan de net zorgvuldig tot stand gebrachte synergie opeens een lege 
huls blijken. Zo gemakkelijk als markten veranderen en concurrentie verhevigt, 
zo weerbarstig zijn veelal concernorganisaties.' 

Sommige auteurs, zoals bijvoorbeeld Campbell & Goold (1987, blz. 22) en 
Boone (1993, blz. 39), trekken uit de bevindingen van Teece de conclusie dat 
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de bestaansreden van concerns niet moet worden gezocht in het hebben van 
centrale diensten. Zij gebruiken dit als argument om het structuurvraagstuk 
buiten de onderzoeksfocus te plaatsen. 
Anderen, zoals bijvoorbeeld Schreuder en Hendrikse (1987, blz. 813), zien 
hierin juist de bestaansgrond van het concern en stellen de hypothese dat 
alleen die gediversifieerde ondernemingen op den duur succesvol kunnen zijn, 
waarvan de gezamenlijke activiteiten 'economies of scope' opleveren. In 
hoofdstuk 3 zal dit vraagstuk opnieuw ter sprake komen, maar dan worden 
geplaatst in de strategische context van 'breedte'- versus 'diepte'-strategie (zie 
ook Van Londen, 1992, blz. 136-137). 

2.2.4 Corporate development 

De vierde en laatste wijze van waardetoevoeging die Goold, Campbell & 
Alexander (1994, blz. 81-82, 219-245) onderscheiden, is 'corporate 
development'. Onder deze vorm van beïnvloeding kan het aan- en verkopen 
van bedrijfseenheden worden gerekend, maar ook het op concernniveau 
ontwikkelen van nieuwe activiteiten (corporate venturing). 
Annink (1990, blz. 42) omschrijft de aan- en verkoop van bedrijfseenheden met 
'herschikking van de portfolio'. Het afstoten van bepaalde bedrijfseenheden die 
weinig waarde genereren, kan leiden tot substantiële waardeverbetering van 
het concern, doordat de resterende activiteiten beter worden gewaardeerd. Ook 
kan een desinvestering leiden tot een vermindering van de complexiteit en 
overheadreducties mogelijk maken. De bestuurbaarheid van het concern kan 
daarmee worden verbeterd. 
Binnen een bestuurlijk centrum kan ook de ambitie worden gekoesterd om 
nieuwe activiteiten die buiten de directe 'scope' van de bestaande 
bedrijfseenheden vallen, in de aanloopfase zelf te ontwikkelen (corporate 
venturing). Zodra het 'kasplantje' tot concrete marktresultaten gaat leiden, kan 
het als een bedrijfseenheid aan de bestaande portfolio worden toegevoegd. 
De lijst van bedenkingen tegen waardetoevoeging door acquisitie of corporate 
venturing is echter lang. Uit onderzoek van Porter (1987) onder 33 
Amerikaanse concerns blijkt bijvoorbeeld dat de meerderheid van de 
gepleegde acquisities binnen 5 jaar weer wordt afgestoten. Daarnaast kunnen 
bestuurlijke centra acquisities overbetalen, falende new ventures ondersteunen 
en verkeerde herdefinities van business-activiteiten maken. 
De paradox die samenhangt met deze wijze van beïnvloeding wordt door hen 
aangeduid met 'beating the odds'-paradox. 

2.2.5 Conclusie . 

Vier wijzen van waardetoevoeging zijn in deze subparagraaf besproken. Voor 
elke wijze is een overzicht gegeven van de instrumenten die het bestuurlijk 
centrum ter beschikking staan om de bedrijfseenheden te beïnvloeden. Elke 
wijze van waardetoevoeging heeft evenzovele mogelijkheden tot 
waardevernietiging . 
Het onderscheid in de wijzen van waardetoevoeging zoals Goold, Campbell & 
Alexander dat aanbrengen, heeft een belangrijk voordeel ten opzichte van de 
eerder genoemde typologieën. Door de wijzen van waardetoevoeging centraal 
te stellen komt de relatie tussen het bestuurlijk centrum en de bedrijfseenheden 



Diagnosemodel voor het herontwerp van topstructuren 44 

veel nadrukkelijker in beeld. De rol van het bestuurlijk centrum moet niet in 
isolement worden beschouwd maar in relatie tot de bedrijfseenheden. 
Een ander voordeel is dat ze het vraagstuk van waardetoevoeging van het 
bestuurlijk centrum benaderen vanuit een contingentiebenadering. Bij de 
analyse wordt gekeken naar karakteristieken van de interne organisatie en van 
de business-omgeving. Een dergelijke aanpak wordt ook in hoofdstuk 3 
gevolgd. 
De analyse van Goold, Campbell & Alexander laat tevens zien dat met behulp 
van het bedrijfseconomisch denken bepaalde richtlijnen zijn te ontwikkelen, 
maar dat in de praktijk elk concern zijn unieke combinatie van 
beïnvloedingswijzen kent en daarmee de eigen routines van wat 'werkt' en wat 
niet. In de volgende paragraaf wordt het proces van concernvorming vanuit het 
interne organisatiekundige oogpunt geschetst. 

3 Concernvorming vanuit de organisatiekundige invalshoek 

In deze paragraaf wordt het vraagstuk van concernvorming niet beschreven 
vanuit de markt van zelfstandige ondernemingen, maar als een intern 
organisatieveranderingsproces. Het startpunt is hierbij het denken van 
Chandler (1962) die het proces van divisievorming beschrijft vanuit een van 
oorsprong functionele structuur. Bij uitgangspunten van de divisiestructuur 
wordt uitgebreid stilgestaan. Deze uitgangspunten worden afgezet tegen 
nieuwe organisatie-opvattingen die worden aangeduid met de term business 
unit management. Deze paragraaf vormt de brug naar de laatste paragraaf 
waarin de ontwerpbenadering opnieuw ter sprake komt. 

3.1 UITGANGSPUNTEN BIJ DE DIVISIESTRUCTUUR 

3.1.1 Chandler 

In een literatuuronderzoek over de ontwikkeling van concernstructuren vormt de 
klassieke studie Strategy and Structure (1962) van de economisch historicus 
Alfred Chandler een startpunt. In zijn studie beschrijft hij hoe bij vier grote 
Amerikaanse ondernemingen (Ou Pont, General Motors, Standard Oil en Sears 
Roebuck) de bestaande functionele structuur veranderde in een divisiestructuur 
in de jaren '20 van deze eeuw. Volgens Chandler dwong de strategie van groei 
en diversificatie van concerns ze tot een gedecentraliseerde 
divisiestructuurvorm. Onder deze vorm was er voor het eerst sprake van 
duidelijke scheiding tussen het divisiemanagement- met een zekere autonomie 
over de dagelijkse gang van zaken in de divisie- en het concernmanagement 
Naast een beschrijving van het ontstaan van de divisievorm geeft Chandler ook 
een verklaring waarom deze structuurvorm meer effectief was dan de 
bestaande functionele structuur voor deze ondernemingen. 
Binnen een onderneming met een functioneel georganiseerde structuur bestaat 
volgens Chandler een natuurlijke neiging om alle managementbeslissingen 
tussen de functionele lijnen naar boven, op de concerntop, af te wentelen. De 
concerntop speelt een cruciale rol in de coördinatie tussen de functies: zij 
bepaalt de richting en voorziet in de centrale diensten, zij alleeeert middelen en 
beoordeelt de resultaten. De coördinerende taak wordt moeilijker naarmate de 
functies in omvang toenemen. Het leidde bij de onderzochte concerns 
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uiteindelijk tot een overbelasting bij de concerntop. De coördinerende rol werd 
te complex. Daar waar de concerntop zich minder bemoeide met de functionele 
activiteiten werden betere resultaten geboekt. 
Overbelasting van de concerntop en het succes van managers die zich 
onthielden van operationele bemoeienis leidde tot divisionalisering. De 
verantwoordelijkheid voor het 'runnen' van de business werd op het 
divisieniveau neergelegd. De concerntop beperkte zich tot het formuleren van 
de concernstrategie en de middelenallocatie. Budgettering en goedkeurings
procedures werden belangrijke instrumenten om centraal greep te houden op 
de business-activiteiten. De concerntop reduceert zijn coördinerende taak tot 
het stimuleren van banden tussen de divisies en laat de functionele coördinatie 
over aan de divisiemanagers. 
Het succes van de divisiestructuur was erin gelegen dat het de concerntop 
ontlastte van de operationele coördinerende taak tussen de functionele 
activiteiten en daardoor de ruimte en tijd gaf om zich te richten op de plannings
en beherende taak van het concern als geheel. 

'Conversely, it placed the responsibility and the necessary authority tor the 
operational administration in the hands of the general managers of the 
multifunction division' (Chandler, 1962, blz. 309). 

Door de divisievorming was de concerntop volgens Chandler in staat om 
waarde aan de divisies toe te voegen door haar plannings-, controlerende en 
belonende taken naar behoren te kunnen uitvoeren. In de functionele structuur 
was dit onmogelijk vanwege de overbelasting door de coördinerende taak. 

In de benadering van Chandler zijn de concernmanagers de 
sleutelfunctionarissen (de elitestaf) in het concern, zij verdelen de middelen en 
vervullen derhalve de ondernemersfunctie. Chandler duidt ze ook aan als de 
'ondernemers' van het concern, terwijl op divisieniveau 'managers' zijn 
aangesteld die de 'entrepreneurial' ideeën van de concerntop mogen 
uitvoeren. 

Chandler (1962, blz. 11) 
The executives who actually allocate available resources are then'ihe key men 
in any enterprise. Because of their critica/ ro/e in the modern economy, they wil/ 
be defined in this study as entrepreneurs. In contrast, those who coordinate, 
appraise, and plan within the means allocated to them wil/ be termed 
managers. So entrepreneurial decisions and actions wil/ refer to those which 
affect the allocation or realiacation of resources tor the enterprise as a whole, 
and operating decisions and actions wil/ refer to those which are carried out by 
using the resources a/ready allocated. 

3.1.2 Bower 

Het beeld van een rationele alwetende concerntop werd door Joseph Bower in 
zijn boek Managing the Resource Allocation Process (1970) aan de kaak 
gesteld. Hij schetst een minder heroïsch beeld van het concernmanagement 
dan Chandler. 
Bowers studie is gebaseerd op een onderzoek bij vier divisies van een 
onderneming die hij aanduidde met 'National Products'. Hij beschrijft een 
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proces waarin het vormgeven van nieuwe strategische initiatieven en de 
investeringsvoorstellen om ze te realiseren worden geïnitieerd door business
managers (9). 
De beoordeling van die investeringsvoorstellen op concernniveau zijn niet altijd 
diepgravend en leiden zelden tot veranderingen in aard van het voorgestelde 
project. Bower beschrijft het als volgt: 

'The review varied in thoroughness depending in large measure on the extent 
of the projects controversialism, but always the result of the review was a 'go' or 
'no go ' response. The definition of a project did not change. In tact, the 
response was typicafly 'go' and ... the last level at which projects were turned 
down with any frequency was the division' (Bower, 1970, blz. 65) . 

In de praktijk heeft de concerntop volgens Bower vaak weinig tijd en te weinig 
kennis van de business-activiteit om erg diep te graven in het 
investeringsproject. Bovendien zal tegen de tijd dat het voorstel de concerntop 
bereikt de onderliggende managementlagen dermate gecommitteerd zijn aan 
het voorstel dat een afwijzing moeilijk nog kan plaatsvinden. 
Bower beschrijft op' amusante wijze de vele varianten die een business 
manager ter beschikking staan om het investeringsvoorstel te 'verkopen' aan 
de concerntop of om bepaalde goedkeuringsprocedures te ontlopen (Bower, 
1970, blz. 16). 
Voorbeelden van dergelijk gedrag kwamen ook in enkele interviews met 
business managers ter sprake. Een geïnterviewde verwoordde het als volgt: 
'Elke business manager weet dat de concerntop niet almachtig is en dat hij 
ruimte heeft in de voorstelling van zaken. Gaat hij hierin te ver, dan zet hij wel 
zijn reputatie op het spel. ' 

In een dergelijke context blijft weinig over van een rationeel en objectief 
afwegingsproces van middelenallocatie. Volgens Bower moet er dan ook niet al 
te veel waarde worden gehecht aan de bijdrage van de concerntop via dit 
instrument. 

De belangrijkste bron van macht van het concernmanagement ligt volgens 
Bower in de beheersing van de 'structurele context': 'the set of organizational 
torces that influenced the processes of definition and impetus' (1970, blz. 71 ). 

Volgens Bower speelt de divisiemanager, als intermediair tussen de 
concerntop en de managers aan de basis, een cruciale rol bij het proces van 
business planning en middelenallocatie. De divisiemanager heeft een 
belangrijke communicatiefunctie. Hij moet de informatie-asymmetrie 
overbruggen tussen de managers aan de basis (in de werkmaatschappijen) en 
het concernmanagement Dit betekent enerzijds het communiceren van 
concerndoelen en standaards naar de managers aan de basis en anderzijds 
het communiceren van business-behoeften en kansen van managers aan de 
basis naar het concernniveau. 

'Once the gap between the kinds of information, analysis and choice that goes 
on at the two extreme levels is recognized, it is obvious that some manager has 
to provide a consistent integration of the parts ... The detail necessary for 
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conducting an evaluation makes it unfeasible for top management to 
accomplish the task' (Bower, 1970, blz. 288). 

De divisie- of middle-manager zoals hij hem aanduidt, heeft meer dan alleen 
een communicatiefunctie. Hij speelt een sleutelrol in de selectie, beoordeling 
en interpretatie van informatie. Hij legitimeert ook de hiërarchie met zijn 
stafafdelingen op verschillende niveaus. 

In de kern hanteert Bower bij zijn analyse van het middelenallocatieproces een 
politiek perspectief. Dit perspectief blijkt o.a. uit de rol die hij toedicht aan de 
stafafdelingen op divisieniveau. 
Volgens Bower spelen zij een sleutelrol in het ondersteunen van de 
divisiemanager bij het inschatten van de projectvoorstellen tegen de criteria die 
op concernniveau zullen worden gehanteerd voor het evalueren van managers 
(Bower, 1970, blz. 78). 
Voor het opbouwen van een 'trackrecord' moet het divisiemanagement naast 
de inhoudelijke kant van de investeringsvoorstellen terdege rekening houden 
met de wijze waarop de voorstellen tot stand komen; wie zijn de initiators en 
wat is hun status en hun betrokkenheid bij het project. 'To ensure that project 
initiators would defend their projects and plans vigorously' (Bower, 1970, blz. 
341 ). 

3.1.3 Conclusie 

Divisievorming wordt door Chandler beschreven als een logisch proces, dat 
voortvloeide uit de wens tot verbetering van de bestuurbaarheid van multi
produktondernemingen. Door een scheiding van strategische en operationele 
verantwoordelijkheden tussen concern- en divisiemanagement ontstaat een 
beter bestuurbaar geheel. 
Zowel Bower als Chandler kennen een centrale rol toe aan het 
middelenallocatieproces. Veel nadruk wordt hierbij gelegd op de informatie
asymmetrie tussen managers aan de basis en het concernmanagement Waar 
Chandler zich beperkt tot een feitelijke (objectieve) beschrijving van het 
informatie-verwerkingsproces, plaatst Bower het in een politieke context. In 
beide beschrijvingen ligt het accent op een beheersing van de verticale 
informatiestroom en de informatieverwerkende taken die hierbij op 
verschillende general management-niveaus ontstaan. De horizontale 
informatiestroom tussen de business-activiteiten onderling, die zo belangrijk is 
in het organisatieconcept van business unit management (zie verderop), komt 
in hun benadering nauwelijks aan bod. 

3.2 BUSINESS UNIT MANAGEMENT 

Hier wordt het concept van business unit management uitgewerkt aan de hand 
van ideeën van Wissema (1987) en Bartlett en Ghoshal (1993). 
Met name deze auteurs hebben de verschillende opvattingen die ten grondslag 
liggen aan de divisiestructuurvorm en de nieuwe managementoptiek meer 
systematisch beschreven. 



Diagnosemodel voor het herontwerp van topstructuren 48 

3.2.1 Wissema (1987) 

Wissema (1987, blz. 7) omschrijft business unit management als 'een 
managementstijl en een organisatievorm gericht op het decentraliseren van het 
ondernemerschap binnen een organisatie'. Dit wordt bereikt door een integrale 
business-verantwoordelijkheid voor bepaalde produktmarktcombinaties toe te 
kennen aan zogenoemde business units. Deze business units rapporteren 
rechtstreeks aan het topmanagement . 

Integrale business-verantwoordelijkheid omvat de verantwoordelijkheid voor 
alle functionele gebieden zoals R&D, inkoop, fabricage, marketing en verkoop, 
alsmede de verantwoordelijkheid voor taken op het gebied van het strategische 
beleid, administratie en control, personeelsbeleid, logistiek en in sommige 
gevallen nog andere. Het impliceert met name winst- of resultaat
verantwoordelijkheid (Wissema, 1987, blz. 7). 

Business units stellen, binnen overeengekomen randvoorwaarden, hun eigen 
beleid vast en voeren dit zelfstandig uit. Zij zijn winst- of resultaat
verantwoordelijk. Er zijn geen tussenniveaus tussen de units en de top. 

Vormen van unit management 

Vier combinaties of tussenvormen van een functionele of landenorganisatie 
enerzijds en een conglomeraat anderzijds duidt Wissema aan als vormen van 
unit management (Wisse ma, 1987, blz. 19-20) (1 0). 

unit-marketingorganisatie 
De marketingfunctie wordt in deze vorm naar produkt ingedeeld. Op die wijze 
kan de functie van een produktverantwoordelijke product manager worden 
gecreëerd die voor het algemene en het commerciële beleid verantwoording 
draagt. Meestal is de product manager voorzitter van een coördinatieteam 
waarin verder de fabricage en de ontwikkeling, en soms de inkoop zijn 
vertegenwoordigd. Deze organisatievorm is de lichtste vorm van unit 
management. 

unit-matrixorganisatie 
De unit-matrix organisatie gaat een stap verder doordat men produktspecifieke 
delen van het commerciële, het fabricage- en het ontwikkelingsapparaat in de 
units onderbrengt. Naast deze gedivisioneerde taken blijven er centrale taken 
voor de commercie, de fabricage en de ontwikkeling. 

units met centrale staven 
Als de commerciële, de fabricage- en de ontwikkelingstaken in hun geheel in 
de units worden ondergebracht, wordt gesproken van een unit organisatie met 
centrale staven. Dit houdt in dat de primaire functies (marketing, verkoop, 
fabricage en ontwikkeling) geheel in de units zijn gebracht, terwijl een aantal 
staffuncties centraal in de organisatie is ondergebracht. 
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units met decentrale staven 
Uiteindelijk kunnen ook de staffuncties vrijwel geheel in de units worden 
ondergebracht. De vorm die dan ontstaat wordt unit organisatie met decentrale 
staven genoemd. 

Eigenschappen die Wissema (1987, blz.13) aan een business unit toekent, zijn: 
eigen beleid, resultaatverantwoordelijkheid, eigen functies, eigen produkten, 
eigen markten, eigen controllersfunctie, eenhoofdige leiding, rapportage 
rechtstreeks aan de top, ondernemersklimaat, identificatie met de unit, eigen 
cultuur, intrinsieke band met moederonderneming. 

Unit management verschilt volgens Wissema (1987, blz. 1-2) op essentiële 
punten van de divisiestructuur. Business units hebben een homogener 
werkterrein dan divisies, die meestal voor een verzameling van verschillende 
activiteiten verantwoordelijk zijn. Daardoor is het aantal business units in een 
grote ondernemïng gemiddeld een stuk groter dan het aantal divisies pleegt te 
zijn. 

3.2.2 Bartlett & Ghoshal (1993) 

De ideeën van Wissema sluiten goed aan bij internationaal onderzoek naar 
structuurveranderingen in grote industriële concerns. Bartlett & Ghoshal 
hebben in een artikel Beyond the M-form (1993) op systematische wijze de 
verschillen van de nieuwe concernfilosofie onderscheiden van die van de 
traditionele divisievorm. In dit artikel baseren ze zich op de ervaringen bij het 
industriële concern ABB (11 ). Bij de analyse van de case hebben ze de drie 
bronnen (Chandler, Bower, en Cyert & March) waarop het traditionele 
divisiestructuur-denken (12) in hun visie is gebaseerd, kritisch tegen het licht 
gehouden. 

Onderscheid tussen divisiestructuur en business unit management 

Als kern van het onderscheid tussen de divisiestructuur en de unit 
management-vorm zien Bartlett & Ghoshal het beheer over de technologische 
en financiële middelen en mensen, dat wordt gedecentraliseerd. In het nieuwe 
model zijn de units voor het verkrijgen van die middelen maar zeer beperkt 
afhankelijk van het concernniveau, maar ze zijn wel onderling voor een 
belangrijk deel van elkaar afhankelijk. 
'Evenals Jack Welsh bij General Electric is Percy Barnevik bij ABB op deze 
wijze in staat gebleken om het aantal (toezichthoudende) general 
management-lagen en de daarbij behorende staven aanzienlijk te reduceren' 
(Bartlett & Ghoshal, 1993, blz. 42). 

Ten aanzien van het model van Chandler (de eerste bron van de 
divisiestructuur) merken Bartlett & Ghoshal op dat in dit model de 
concernmanagers een sleutelrol spelen, omdat zij de verdelers van de 
schaarse middelen zijn. Zij beheren de technologische en financiële middelen 
en de mensen. Vanuit dat oogpunt is het te begrijpen dat Chandler de 
concernmanagers als de 'ondernemers' typeerde en de divisiehoofden als 
'managers'. De divisiehoofden waren verantwoordelijk voor de operationele 
gang van zaken en de uitvoering van de ideeën van de concerntop. In het 
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gedecentraliseerde model van ABB is de piramide op zijn kop gezet en de 
'beheer-machinerie' afgebroken. De managementrollen zijn geherdefinieerd. 
Alles staat ten dienste van het ondernemerschap aan de basis (Bartlett & 
Ghoshal, 1993, blz. 28-29}. 
Het ondernemersproces dat zich in concerns als ABB voordoet, staat haaks op 
de gedachte om de rol van de divisiemanagers te reduceren tot operationele 
uitvoerders van wat de concerntop bedenkt, maar het wijkt ook af van het 
hands-oft (financieel georiënteerde) management dat de H-vorm typeert. De rol 
die het midden- en topniveau speelt, is er een van grote betrokkenheid bij de 
operationele gang van zaken en draagt direct bij aan het 'ondernemersproces'. 
Deze rol die neerkomt op het ondersteunen en ontwikkelen van de initiatieven 
door het middenmanagement en het formuleren en stimuleren van uitdagingen 
door het topmanagement, werd bij ABB aangeduid als 'vinger in de pap'
management (Bartlett & Ghoshal, 1993, blz. 30-31 ). 

Het model van Bower, dat Bartlett & Ghoshal typeren als een 'procesmodel', 
bespreken zij als tweede bron van de divisiestructuur. De kern van hun 
commentaar op het model van Bower is gericht op de dominantie van de 
verticale informatiestroom. Alles in het model wordt bepaald door de informatie
asymmetrie tussen concerntop en basis. In plaats van de op planning en 
budgettering gerichte rol van het top- en middenmanagement besteden deze 
managementlagen in het nieuwe model veel meer tijd en energie aan zaken 
als technologie-transfer, interne en externe 'benchmarking'. Dit alles is erop 
gericht de horizontale uitwisseling van kennis en vaardigheden te stimuleren. 
De ontwikkeling en het beheer van het horizontale integratieproces is het 
tweede grote onderscheid ten opzichte van de divisiestructuur (Bartlett & 
Ghoshal, 1993, blz. 33}. 

De laatste bron van de divisiestructuur die zij bespreken, is de gedragstheorie 
van Cyert en March. Hun bezwaar tegen het model van Cyert en March is het 
ontbreken van leiderschap, terwijl dit voor het vernieuwingsproces bij ABB van 
doorslaggevende betekenis is geweest (Bartlett & Ghoshal, 1993, blz. 40). 
Het leiderschap in de nieuwe managementoptiek wijkt sterk af van de rol in de 
divisiestructuur. De primaire taak van de concernmanagers is niet zozeer het 
ontwikkelen van een concernstrategie alswel het formuleren van institutionele 
doelen waaraan de werknemers zich kunnen committeren en waarmee ze zich 
kunnen identificeren. Concernmanagers zijn niet langer de ontwerpers van 
systemen, maar de 'vormers' van mensen. 
Het leiderschap in de divisiestructuur gaat te veel uit van ondernemingen als 
economische eenheden. Het concern wordt door topmanagers binnen 
concerns als ABB ve.el meer beschouwd als een complexe sociale institutie. 
Een organisatie is in eerste instantie een sociale structuur. Om de energie, 
betrokkenheid en creativiteit van hun mensen te vangen, worden 'harde' 
coördinatiemechanismen als structuur en systemen veel meer vervangen door 
'zachte' die gericht zijn op mensen en processen (Bartlett & Ghoshal, 1993, blz. 
40}. 

3.3 SAMENVATIING VAN UITGANGSPUNTEN 

In tabel 2.2 is een samenvatting gemaakt van het gedachtengoed van de twee 
verschillende managementconcepten die hier zijn beschreven. 
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TABEL 2.2 Onderscheid tussen divisiestructuurdenken en business unit 
management 

Kenmerken management- management-
optiek In de optiek In de 
d lvislastructuur business unit 

structuur 
plaats van het ondernemerschap in de topdirectie in de business units 

beheer van middelen (financiën, technologie, centraal meer decentraal 
mensen) 
integratie van functies op divisieniveau op business unit 

niveau 
aantal resu~aatverantwoordelijke eenheden beperkt groter 
dat direct aan de concerntop rapporteert 
aantal general managementlagen drie of meer gering (2 of 3) 

richting informatiestroom verticaal gericht meer horizontaal 
gericht 

voorkeur coördinatiemechanisme 'harde' structuur- 'zachte' 
instrumenten instrumenten 

(cultuur, processen) 
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Het bovenstaande onderscheid is in het diagnosemodel verder uitgewerkt. Een 
aantal meer geïntegreerde inrichtingsvormen is terug te voeren op 
uitgangspunten die zijn ontleend aan de divisiestructuur, zoals deze zijn 
beschreven door Chandler, Bower en Williamson. In deze structuurvorm ligt het 
ondernemerschap primair in de top van het concern. 
Daarnaast is een aantal meer decentrale structuurvormen te ontwaren, dat is te 
typeren door uitgangspunten zoals onderzoekers als Wissema en Bartlett & 
Ghoshal deze hebben geformuleerd aan de hand van het begrip 'business unit 
management'. Bij dit managementconcept wordt het ondernemerschap meer 
aan de basis gesitueerd. 
In het diagnosemodel worden business unit- en divisiestructuren naast elkaar 
gezet. In tegenstelling tot bij bijvoorbeeld Bartlett & Ghoshal wordt het 
divisiestructuur-denken niet als verouderd afgedaan, maar beschouwd als een 
mogelijke keuze vanuit de strategische context van in- en externe situationele 
factoren. 

3.4 CONCLUSIE 

In deze paragraaf is concernvorming vanuit een interne organisatiekundige 
invalshoek beschreven. Vertrekpunt is hierbij de van oorsprong functioneel 
gestructureerde organisatie. In deze invalshoek wordt het ontwerpvraagstuk in 
een strategische en situationele context geplaatst. 
Een concern is in een dergelijke context naast een economische entiteit ook te 
beschouwen als een complexe sociale en politieke gemeenschap. Dit maakt 
het mogelijk om naast de concernstrategie ook zaken zoals de plaats van het 
ondernemerschap, de bestuurbaarheid (door informatie-overload), macht en 
beheer over middelen in de discussie over het ontwerpvraagstuk te betrekken. 
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4 Organisatie-ontwerp en -verandering 

Hier wordt de bedrijfskundige (of organisatiekundige) invalshoek op het 
ontwerpvraagstuk van concerns, zoals deze in de vorige paragraaf is geschetst, 
verder uitgewerkt aan de hand van ideeën van Van Aken (1994) en Van 
Londen (1992). 
De organisatiekundige invalshoek is gericht op gestuurde verandering. Analyse 
en ontwerp in het bestuurlijke domein dienen uit te monden in feitelijke 
veranderingen en verbeteringen in het fysieke domein. Voor de analyse van 
een organisatiestructuur hanteert Van Aken drie soorten ontwerpeisen. Deze 
worden besproken in paragraaf 4.1. 
Het opstellen van ontwerpeisen an sich is echter niet voldoende. Een 
organisatiestructuur is uiteindelijk een instrument gericht op gestuurde 
verandering. Gestuurde verandering betekent het doorbreken van bestaande 
machtsstructuren. De bijdrage van Van Londen, die in paragraaf 4.2 wordt 
besproken, is erin gelegen dat hij aandacht vraagt voor gegroeide 
machtsverhoudingen die samenhangen met specifieke organisatiestructuren. 

4.1 ORGANISATIE-ONTWERPEISEN 

Van Aken (1994b, blz. 136) stelt drie soorten ontwerpeisen aan een 
organisatiestructuur: 
- onderlinge aanpassing tussen strategie en structuur; 
-congruentie tussen structuur en situatie; 
- algemene en specifieke kwaliteitseisen aan de structuur. 
Hieronder zullen de soorten ontwerpeisen afzonderlijk worden toegelicht voor 
zover van toepassing op de primaire ordening van industriële concerns. 

4.1 .1 Afstemming strategie en structuur 

Bij een gestuurde organisatieverandering moet de vraag worden gesteld of de 
bestaande primaire ordening het mogelijk maakt de gestelde strategie te 
realiseren. Er is dus sprake van een afstemmingsproces tussen strategie en 
structuur. Het inrichtingsvraagstuk kan niet los worden gezien van zijn 
strategische context, maar het zal in relatie tot die context moeten worden 
bestudeerd. 
Van Londen (1992, blz. 216) formuleert het als volgt: 
'Organiseren is het streven naar bepaalde voordelen en het accepteren van 
nadelen. De keuze zou bepaald moeten worden door de strategische prioriteiten 
van dat moment. Strategie wordt bepaald door concurrentieverhoudingen en die 
veranderen .... Daarom gaat een bepaalde structuur een beperkte tijd mee. Niet 
omdat zo'n structuur op zich niet deugt, maar omdat de strategische prioriteiten 
veranderen en daarmee de weging van de voor- en nadelen van die structuur. 
Dit houdt in dat lijstjes van pro's en contra's weinig zeggen. Het gaat om de 
wegingsfactoren voor de pro's en contra's en die worden strategisch bepaald.' 

4.1.2 Congruentie tussen structuur en situatie 

De tweede specificatie betreft de congruentie tussen structuur en situatie. Een 
organisatiestructuur zal altijd in zijn context moeten worden beschouwd van in
en externe situationele factoren. 
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Deze hoofdstelling van de contingentie-theorie is in hoofdstuk 1 al kort toegelicht. 
In hoofdstuk 3 wordt zij uitgewerkt voor een aantal specifieke situationele 
factoren. 
In dit onderzoek wordt de congruentie-eis specifieker ingevuld tot de 
zogenaamde configuratie-eis. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat diverse 
elementen van structuur en situatie slechts in bepaalde combinaties, 
zogenaamde configuraties (inrichtingsvormen), voorkomen. 

4.1 .3 Algemene en specifieke kwaliteitseisen aan de structuur 

Ten slotte kan een ontworpen structuur worden getoetst aan een aantal 
algemene kwaliteitseisen. Van Aken (1994b, blz. 137) onderscheidt er vijf: 
bestuurbaarheid, efficiency, responsiviteit, kwaliteit van de output, kwaliteit van de 
arbeid. Aan de algemene eisen wordt de volgende inhoud gegeven. 
Bestuurbaarheid van een organisatie is de mate waarin de bestuurders van die 
organisatie in staat zijn de activiteiten van de leden van die organisatie te 
besturen, om voorkeursgedrag van de leden van hun organisatie te bevorderen. 
Efficiency betreft de vraag of de operaties binnen het raamwerk van de nieuwe 
structuur voldoende efficiënt worden uitgevoerd, is er bijvoorbeeld voldoende 
specialisatie en leidt die specialisatie niet tot een te hoge coördinatielast? 
Responsiviteit van een organisatie is het vermogen van die organisatie om zich 
aan te passen aan veranderingen in de omgeving van de organisatie (Van Aken, 
1994b, blz. 58). 
Kwaliteit van de output betreft de vraag of de structuur voldoende mogelijkheden 
biedt om het primaire proces te beheersen en te verbeteren en voorts om een 
goede klantoriëntatie te realiseren. 
Kwaliteit van de arbeid heeft betrekking op de aard van het werk dat verbonden is 
aan bepaalde posities in de nieuwe structuur, zoals zwaarte en variëteit van het 
werk en de mogelijkheden tot sociale contacten en zelfontplooiing. 
Een organisatiestructuur zal ook mogelijk moeten voldoen aan specifieke 
kwaliteitseisen die aanleiding vormden voor de keuze van het ontwerp. Hierbij 
kan worden gedacht aan het oplossen of reduceren van functioneringsproblemen 
met de voorgaande organisatiestructuur. 

4.2 ORGANISATIEVERANDERING EN MACHT 

De organisatiestructuureisen zijn een handige kapstok om meerdere criteria dar~ 
bedrijfseconomische efficiency in de discussie te betrekken. Wil een organisatie
ontwerp echter bruikbaar zijn als instrument om organisatieverandering te 
realiseren, dan zullen bestaande machtsverhoudingen in ogenschouw moeten 
worden genomen. 
Verandering . betekent het doorbreken van bestaande machtsverhoudingen en 
deze zijn voor een belangrijk deel historisch gegroeid. Van Londen (1992, blz. 
217) maakt het vraagstuk van gegroeide machtsverhoudingen in concerns 
bespreekbaar aan de hand van het onderscheid tussen 'zelfgroeiers' en 
'overnemers'. 
Een 'zelfgroeier' is van oorsprong een mono-produkt/mono-marktonderneming, 
die door technologische vernieuwing is gaan diversifiëren tot een situatie waarin 
met diverse produkten voor heel verschillende klantencategorieën in 
verschillende markten wordt gewerkt. De centralistische krachten zijn in zo'n 
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onderneming sterk en behoren tot de ondernemingscultuur. Veel aandacht is van 
nature gericht op efficiency, schaal en synergie. 
Een 'overnemer' is vooral gaan diversifiëren door acquisities, zowel in Nederland 
als daarbuiten. Een onderneming die door overnames groeit, heeft bijna altijd het 
gedecentraliseerd ondernemerschap hoog in het vaandel. Succesvolle 
overnames gaan nu eenmaal vaak gepaard met beloftes van autonomie (Van 
Londen, 1992, blz. 222). 
Het doorvoeren van een produkt/marktgerichte reorganisatie betekent voor beide 
type concerns het doorbreken van volstrekt verschillende machtsstructuren. Bij de 
'zelfgroeier' moet de macht van de functionele kolommen, de centrale staven en 
mogelijk het landenmanagement worden doorbroken; bij de 'overnemer' de 
autonomie van de werkmaatschappijdirecties. 

Alhoewel het diagnosemodel in eerste instantie bedoeld is als instrument om 
afwijkingen van veronderstelde samenhangen (binnen de configuraties of 
inrichtingsvormen) te signaleren (zie hoofdstuk 5), ligt hierachter een denken in 
termen van ontwikkelingslijnen. Het ontwikkelingspad is een belangrijk gegeven 
waarmee de organisatieprofessional rekening heeft te houden. Het is echter 
geen onveranderlijk gegeven. 
Een organisatiestructuur is een hulpmiddel gericht op gestuurde verandering. De 
richting van verandering wordt bepaald door de strategische prioriteiten van het 
moment. 

4.3 CONCLUSIE 

De ontwerpbenadering biedt de mogelijkheid om meerdere aspecten in de 
discussie over de inrichting van de primaire ordening te betrekken. Van Aken 
(1994b, blz. 137) presenteert deze aspecten in de vorm van vier vragen 
waaraan een organisatiestructuur (en dus ook de primaire ordening) kan 
worden getoetst; 
- schept de primaire ordening de condities om de gekozen strategie te 
realiseren? 
- bestaat er congruentie tussen de primaire ordening en (in- en externe) 
situationele factoren? 
- voldoet de primaire ordening aan algemene kwaliteitseisen (bestuurbaarheid, 
efficiency, responsiviteit, kwaliteit van de output, kwaliteit van de arbeid)? 
- lost de primaire ordening bestaande functioneringsproblemen op? 
Bij de bovenstaande criteria dient te worden gerealiseerd dat een 
organisatiestructuur een instrument is, gericht op gestuurde verandering. De 
richting wordt hierbij bepaald door de strategische prioriteiten van dat moment. 
Bij een organisatieverandering zullen altijd bepaalde bestaande 
machtsverhoudingen moeten worden doorbroken. 
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5 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

De bedrijfseconomische invalshoek op het vraagstuk van de primaire ordening 
is dominant. Annink (1990, blz. 38) formuleert het als volgt: 'De waarde van een 
concern als geheel heeft zowel een sociaal-economische en maatschappelijke 
kant (klanten, personeel, toeleveranciers) als een financiële. In de discussie 
over de meerwaarde speelt de financiële factor momenteel een hoofdrol.' 
Vanuit de bedrijfseconomische invalshoek worden aspecten als 
bestuurbaarheid, flexibiliteit en macht niet in het vraagstuk van de primaire 
ordening betrokken. Er is behoefte aan 'denkmodellen' die vanuit een 
organisatiekundige optiek naar het vraagstuk van de primaire ordening kijken. 
Deze conclusie heeft geleid tot de volgende probleemstelling van het 
onderzoek: 'Is het mogelijk een diagnosemodel te ontwikkelen dat 
een organisatieprofessional kan ondersteunen bij structurele 
keuzen (van positie~ en procedurestructuren) in de relatie tussen 
het bestuurlijk centrum en de bedrijfseenheden in een industrieel 
concern, dat inzicht geeft in de samenhang tussen die keuzen 
onderling en met situationele factoren en dat tevens voldoende 
ruimte biedt om meerdere alternatleven voor de te maken keuzen 
op hun consequenties te analyseren'. 
De probleemstelling is aan de hand van de belangrijkste deelconclusies van dit 
hoofdstuk uitgewerkt in vijf onderzoeksvragen. 

In de huidige literatuur over de primaire ordening van het concern is de 
bedrijfseconomische invalshoek dominant. Het concern wordt hierbij opgevat 
als een alternatief voor de markt. Het vertrekpunt van analyse is hierbij de markt 
van zelfstandige ondernemingen. In deze benadering wordt van 'buiten naar 
binnen' gekeken. 
De eerste onderzoeksvraag luidt derhalve: 'Is het mogelijk een meer 
ontwerpgerichte benadering te ontwikkelen waarbij het perspectief van de 
organisatieprofessional als uitgangspunt wordt gehanteerd en waarbij bij het 
vraagstuk van de primaire ordening meer expliciet rekening wordt gehouden 
met andere criteria dan marktefficiency?' 

Bij de bespreking van de bestaande typologieën bleek dat deze gebruik maken 
van metaforen die zich eenzijdig richten op de rol van het bestuurlijk centrum. In 
de metaforen wordt niet de relatie tussen bestuurlijk centrum en 
bedrijfseenheden als uitgangspunt genomen. 
De tweede onderzoeksvraag luidt: 'Is het mogelijk enkele metaforen (13) te 
introduceren die expliciet de relatie tussen het bestuurlijk centrum en de 
bedrijfseenheden (in haar verschillende verschijningsvormen) als uitgangspunt 
nemen?' 

Tevens kwam naar voren dat sommige typologieën van rollen van het 
bestuurlijk centrum niet of nauwelijks in een strategische en situationele context 
worden geplaatst. 
De derde en vierde onderzoeksvraag luiden derhalve: 'Hoe hangen 
ontwerpkeuzen (positie- en procedurestructuren) in de relatie tussen het 
bestuurlijk centrum en de bedrijfseenheden met elkaar samen?' en 'Hoe kan 
die samenhang in zijn verschillende verschijningsvormen onderling 
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(configuratiedenken) en in samenhang met de omgeving (contingentiedenken) 
in essentie worden weergegeven?' 

Uitgaande van de ontwerpbenadering, het spelersperspectief en de 
organisatieontwerpeisen die worden gehanteerd in dit onderzoek luidt de 
laatste onderzoeksvraag: 'Kunnen richtlijnen (ontwerpregels) worden 
ontwikkeld die een concernmanager aangeven in welke situatie welke vorm 
van primaire ordening de voorkeur verdient? En zo ja, welke?' 

6 Samenvatting 

In paragraaf 1 is een overzicht gegeven van acht invalshoeken op het 
vraagstuk van de primaire ordening van concerns. De invalshoek van de 
organisatiekunde wordt hierbij geïntroduceerd als een ontwerpwetenschap. De 
raison d'être van de organisatiekunde is gestuurde verandering. Analyse en 
ontwerp van de primaire ordening dienen uit te monden in feitelijke 
veranderingen en verbeteringen in het fysieke domein. Als basisbouwstenen 
van een organisatie-ontwerp worden de begrippen positie- en 
procedurestructuur genoemd. 
De bedrijfseconomische invalshoek op het vraagstuk van de primaire ordening 
staat centraal in paragraaf 2. In deze optiek wordt het concern als intermediair 
geplaatst tussen zelfstandige ondernemingen en de kapitaalmarkt. Dit 
uitgangspunt verklaart de focus op de rol van het bestuurlijk centrum, die in 
eerste instantie wordt vergeleken met die van externe financier. Het spectrum 
van rollen varieert in deze optiek van vermogensverschaffer tot inhoudelijk 
coördinator. Recent onderzoek van Goold, Campbell & Alexander (1994) vormt 
een belangrijke aanvulling, omdat bij de analyse van het vraagstuk van 
waardetoevoeging van het bestuurlijk centrum veel nadrukkelijker de 
organisatiestructuur als element wordt betrokken. 
In paragraaf 3 wordt de organisatiekundige invalshoek op het vraagstuk van de 
primaire ordening uitgewerkt aan de hand van ideeën van Chandler, Bower, 
Wissema en Bartlett & Ghoshal. In deze invalshoek is het vertrekpunt van 
concernvorming de functionele structuur van een onderneming die meerdere 
activiteiten gaat ontplooien. Deze invalshoek biedt de mogelijkheid om 
bedrijfsaspecten, zoals plaats van het ondernemerschap, bestuurbaarheid, 
flexibiliteit en macht, in beschouwing te nemen. In deze paragraaf wordt het 
ontwerpvraagstuk van de primaire ordening verder uitgewerkt door 
uitgangspunten van het 'divisiestructuur-denken' te plaatsen tegenover die van 
business unit management. 
In de laatste paragraaf is specifiek ingegaan op de missie van de 
ontwerpwetenschap en de eisen die van daaruit aan een organisatie-ontwerp 
kunnen worden gesteld. Een organisatie-ontwerp dient afgestemd te zijn op zijn 
strategische context, het dient congruent te zijn met situationele factoren en het 
te voldoen aan een aantal algemene en specifieke kwaliteitseisen. 
Een algemene conclusie van dit hoofdstuk luidt dat de discussie over de 
primaire ordening in de literatuur te veel wordt gedomineerd door het 
bedrijfseconomische perspectief. Een concern is niet alleen een economische 
organisatievorm, maar tevens een sociale en een politieke gemeenschap. 
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Noten 

1 Organisaties zijn ongrijpbaar, onkenbaar en onmaakbaar (Van Aken, 1991, 1994b, blz. 46). Ze zijn 
ongrijpbaar omdat de definiërende eigenschap, het systeem van posities abstract, ontastbaar is. Ze zijn 
onkenbaar, omdat het onmogelijk is om alle verwachtingen van alle participanten over de eigen en elkaars 
posities te kennen. Ze zijn onmaakbaar, omdat ze niet zoals een fysiek produkt, bijvoorbeeld een vliegtuig 
of auto, op grond van een ontwerp in elkaar kunnen worden gezet. Organisaties zijn veeleer te vergelijken 
met een tuin, waarin met behulp van ontwerpen, aanleggen en onderhouden belangrijke resultaten zijrï te 
behalen, maar waarin een belangrijk aantal randvoorwaarden (grondsoort, ligging, etc.) grenzen stelt aan 
hetgeen te bereiken is. 
2 Een werkdefinitie moet aan ten minste drie eisen voldoen: aansluiting bij het algemene taalgebruik, 
bruikbaarheid en 'zuinigheid' met betrekking tot definiërende eigenschappen (een vormeis). Zie Van Aken, 
1994b, blz. 11. 
3 Een uitgebreid (historisch) overzicht van de stromingen binnen de organisatiewetenschappen is 
opgenomen in hoofdstuk 3 van het boek van Van Aken: Strategievorming en Organisatiestructurering 
(1994b). 
4 Mintzberg (1979, blz. 148-160) maakt een soortgelijke indeling in twee categorieën besturingssystemen: 
actieplannings- en prestatiebeheersings systemen. Actieplanningssystemen specificeren vooraf bepaalde 
belaidsprioriteiten naar inhoud en tijd. Prestatiebeheersingssystemen meten achteraf de resultaten en het 
gebruik van middelen om die resultaten te bereiken en vergelijken die met een gestelde prestatienorm. 
5 Bij een oparationalisatie van de begrippen planning en control in de praktijk blijkt het moeilijk beide 
begrippen te scheiden. Coördinatiemechanismen als de organisatiestructuur en het planningsproces 
hebben ook een belangrijke 'control'-dimensie, en anderzijds hebben mechanismen als middelenallocatie en 
doelstellingen ook een belangrijke 'planning'-dimensie. De oparationalisatie van het onderscheid blijft dan 
ook een onderbelicht element in hun onderzoek. Wel heeft hun typologie van strategische 
managementstijlen (financial control, strategie control, strategie planning) die op het onderscheid is 
gebaseerd een eigen status gekregen en een stroom publikalias opgeleverd. 
In het tijdschrift long Range Planning is een serie artikelen verschenen over vervolgonderzoek. Hierin zijn 
bepaalde basisconcepten zoals bijvoorbeeld strategie control nader uitgewerkt. Campbali en Goold zijn 
verbonden aan de Ashridge School of Management. 
6 Een bestuurlijk centrum kan in de optiek van Goold, Campbali & Alexander (1994, blz. 14) niet volstaan 
met een waardetoevoeging aan een bedrijfseenheid die groter is dan de concernkosten. De waarde die een 
bestuurlijk centrum aan zijn bedrijfseenheid toevoegt moet namelijk groter zijn dan de waarde die aan de 
bedrijfseenheid zou kunnen worden toegevoegd in een ander concernverband. Als dat niet zo is, doet het 
concern er namelijk verstandig aan de bedrijfseenheid te verkopen, omdat de bedrijfseenheid dan meer 
waard is voor het andere concern, dan het waard kan zijn voor het eigen concern. 
7 Porter (1987) spreekt in dit verband van 'activity sharing'. Annink (1990, blz. 46) geeft tevens een aantal 
belangrijke condities aan waaronder het nastreven van functionele synergie zinvol is. 
8 'Economies of scope' wordt hier gedefinieerd als het kostenvoordeel dat ontstaat door meerdere 
activiteilen in een concern onder te brengen (zie ook Schreuder, 1987). 
9 later onderzoek (Deal & Kennedy, 1982; Wisse ma, 1987; Bartlelt & Ghoshal, 1993, blz. 31) bevestigt 
Bowers bevinding dat nieuwe strategische ideeën en investeringsvoorstellen met name worden geïnitieerd 
door managers aan de basis (werkmaatschappij-en/of busirtess unit managers). 
10 Deze vormen van unit rnanagament zullen in het diagnosemodel terugkeren als aanduiding voor de 
positiestructuur van de business-activiteiten. 
11 Bartlelt & Ghoshal hebben onderzoek gedaan bij een groot aantal concerns. Dit betreft in de VS o.a. 
AT&T, Corning, lntel, Nikeen 3M; in Europa: ABB. Body Shop, Cartier, Electrolux, ISS, IKEA. Shell, Semco; 
in Japan: Canon, Kao, Komatsu en Toyota. 
12 Het traditionele divisiestructuur-denken wordt in het artikel van Bartlelt & Ghoshal aangeduid met M
vorm. De aanduiding M-vorm is afkomstig van Williamson (1975, 1983, blz. 149). Hij maakt een onderscheid 
tussen drie basisorganisatiestructuren: de multidivisionele structuur (M-vorm), de holding-structuur (H
vorm) en de functionele structuur (U-vorm). 
13 Een metafoor wordt hier gedefinieerd als een beeldspraak waarbij de organisatie vergeleken wordt met 
een ander verschijnsel, waardoor bepaalde aspecten van de organisatie extra aandacht krijgen en andere 
naar de achtergrond verschuiven (zie ook Van Aken, blz. 195). 
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Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het diagnosemodel beschreven. De mogelijkheden van 
het diagnosemodel, aangeduid als toepassingsfuncties, komen ter sprake in 
hoofdstuk 5. 
Het diagnosemodel is een instrument waarmee structurele eigenschappen in 
de relatie tussen het bestuurlijk centrum en de business-activiteiten kunnen 
worden onderzocht. 
Deze structurele eigenschappen bieden inzicht in de beoogde inhoudelijke 
bemoeienis van het bestuurlijk centrum met de bedrijfseenheden. Bij de 
bemoeienis kan worden gekeken naar de 'breedte' van de bemoeienis (waar 
bemoeit ze zich mee?) en de 'diepte' van de bemoeienis (in welke mate?). De 
structuren zijn als het ware de touwtjes die het bestuurlijk centrum spant naar de 
bedrijfseenheden. Het aantal en de spankracht van de touwtjes zijn indicatoren 
voor de mate van inhoudelijke bemoeienis. Het aanbrengen en spannen van 
touwtjes is een subtiel spel met een eigen interne logica. 
Binnen het continuüm van mogelijke structuurvormen tussen het bestuurlijk 
centrum en bedrijfseenheden onderscheid ik vier inrichtingsvormen als 
aanduiding van de primaire ordening. Een inrichtingsvorm is een aanduiding 
voor een combinatie van onderling samenhangende positie- en 
procedurestructuren tussen het bestuurlijk centrum en de bedrijfseenheden op 
het hoogste niveau. 
Bij de bespreking van het diagnosemodel is gekozen voor een aanpak waarbij 
eerst iets over de opbouw en filosofie van het model wordt gezegd. Dit gebeurt 
in de eerste paragraaf. Aan het eind van de paragraaf worden de vier 
inrichtingsvormen globaal geschetst. Paragraaf 2 bevat een analyse van de 
inrichtingsvormen op structuurniveau. De analyse resulteert in een aantal 
ontwerpregels. De samenhang van de inrichtingsvormen met situationele 
factoren komt aan bod in paragraaf 3. De laatste paragraaf bevat enkele 
overzichtschema's, die van nut kunnen zijn bij de toepassing van het 
diagnosemodel in de praktijk. De toepassing zelf komt aan bod in hoofdstuk 6. 

1 Opbouw en filosofie van het diagnosemodel 

De theoretische uitgangspunten die aan het model ten grondslag liggen zijn 
met name ontleend aan de contingentie-theorie en het denken in termen van 
configuraties (zie Mintzberg, 1979). De theoretische uitgangspunten laten zich 
samenvatten met de consistentie-, congruentie- en configuratie-eis. 
De gehanteerde theorieën zijn geen doel op zich, maar een hulpmiddel om een 
dieperliggende gedachte achter het model te verwoorden, namelijk dat de 
diversiteit aan topstructuren in industriële concerns is terug te voeren op een 
aantal (intern consistente) basisvormen (hier aangeduid als inrichtingsvormen). 
De onderscheiden inrichtingsvormen zijn op zichzelf staande 'natuurlijke 
clusters' met een eigen interne logica en eigen definiërende eigenschappen. 
Tevens is het mogelijk een relatie te leggen tussen de inrichtingsi/ormen en 
mogelijke ontwikkelingslijnen die concerns kunnen volgen. 
De inrichtingsvormen van het diagnosemodel vormen daarmee een 
referentiekader waarmee het mogelijk wordt om na te denken over samenhang 
binnen de diversiteit aan topstructuren die in de praktijk bestaat. 
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1 . 1 CONSISTENTIE- EN CONGRUENTIE-EIS 

Het diagnosemodel is een analyse-instrument voor de primaire ordening van 
het concern. De primaire ordening betreft de positie- en procedurestructuren die 
in de relatie tussen bestuurlijk centrum en de business-activiteiten op het 
hoogste niveau zijn ontwikkeld. Tussen de positie- en procedurestructuren 
onderling wordt een samenhang verondersteld. Deze veronderstelling wordt 
ook wel aangeduid als 'consistentie-eis'. 

Een organisatiestructuur dient naast een interne consistentie ook afgestemd te 
zijn op de situatie. In hoofdstuk 1 is dit aangeduid met de 'congruentie-eis'. De 
gedachte van afstemming ligt verankerd in de systeemtheorie. Organisaties zijn 
als open systemen in voortdurende interactie met hun omgeving. De interne 
structurering dient de interactie mogelijk te maken. In het diagnosemodel is dit 
uitgewerkt als een samenhang tussen de primaire ordening (topstructuur) en 
situationele factoren. 
Bij de situationele factoren wordt een onderscheid gemaakt tussen situationele 
factoren die betrekking hebben op de business-portfolio en factoren die 
behoren tot de interne organisatie-omgeving (zie ook C&G, 1987, blz. 223; 
Cresap, 1988, blz. IV-9-12; Young & Goold, 1993, blz. 14). Het diagnosemodel 
in de meest elementaire basisvorm is afgebeeld in figuur 3.1. 

Situationele factoren 
m.b.t. portfolio van 
business-activiteiten 

Situationele factoren 
van de interne 

Primaire ordening 
van de concern
structuur 

consistentie 

FIGUUR 3.1 Het diagnosemodel in basisvorm 

1.2 CONFIGURATIE-EIS 

In het diagnosemodel wordt de consistentie- en congruentie-eis specifieker 
ingevuld in de vorm van de configuratie-eis (zie Mintzberg, 1979; Van Aken, 
1994b, blz. 136). De configuratie-eis stelt dat de positie- en procedurestructuren 
en situationele factoren slechts in bepaalde combinaties voorkomen. 
Configuratietheoretici, waartoe ik mezelf reken, veronderstellen dat het aantal 
mogelijke organisatievormen beperkt is. Aanname hierbij is dat de samenhang 
tussen de onderscheiden eigenschappen zich maar in een beperkt aantal 
effectieve patronen kan manifesteren (Meyer e.a., 1993, blz. 1176). 
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Een configuratie wordt hierbij opgevat als 'een synthese van een groot aantal 
diffuse discrete eigenschappen die vanuit een specifiek (eenzijdig) gezichtspunt 
worden geordend in een holistisch construct'. 

De specifieke samenhang tussen positie- en procedurestructuren komt in het 
diagnosemodel tot uitdrukking in de vier inrichtingsvormen die worden 
onderscheiden. 
Een inrichtingsvorm wordt hierbij beschouwd als een representatief onderdeel 
van een configuratie. Van een configuratie wordt verondersteld dat maar een 
fractie zichtbaar en empirisch te onderzoeken is (Meyer e.a., 1993, blz. 1177). 
De relaties tussen de samenstellende elementen binnen een configuratie zijn 
complex en wederzijds afhankelijk. De configuraties kennen een eigen interne 
logica en veranderen slechts discreet. Een wijziging van configuratie is met 
andere woorden een 'grensverleggende' verandering ('frame-breaking change' 
zie Meyer e.a., 1993, blz. 1177). 

Voor een -organisatieprofessional zijn de configuraties van waarde, omdat zij 
kunnen worden gehanteerd bij het analyseren van topstructuren en bij 
eventuele functioneringsproblemen. 
De configuraties maken verschillen bespreekbaar die er tussen diverse 
topstructuren van industriële concerns bestaan. Bij de analyse van een 
bepaalde primaire ordening kan men ook nagaan of deze de kenmerken en 
sterkten en zwakten vertoont van de configuratie waarmee ze wordt vergeleken 
(1 ). Tevens kan aandacht worden geschonken aan configuratievreemde 
elementen in de primaire ordening. Dit betekent niet automatisch 
disfunctioneren, maar deze elementen kunnen wel als aandachtspunt worden 
opgevat voor analyse. 
Een configuratie kan tevens ondersteuning voor een organisatie-ontwerp 
geven, omdat het kan waarschuwen tegen het opnemen van 
configuratievreemde elementen (zie ook hoofdstuk 5). 

1.3 GEBRUIK VAN METAFOREN 

Als aanduiding van de verschillende inrichtingsvormen worden metaforen 
gebruikt. Een metafoor is 'een beeldspraak waarbij de organisatie wordt 
vergeleken met een ander verschijnsel, waardoor bepaalde aspecten van de 
organisatie extra aandacht krijgen en andere naar de achtergrond verschuiven' 
(zie Van Aken, 1994b, blz. 195). 
Een metafoor roept een totaalbeeld op van de organisatie. Bij het analyseren 
van organisatieproblemen en bij het ontwerp van organisaties speelt het 
totaalbeeld dat men heeft van een organisatie en vooral van een goede 
organisatie een belangrijke rol. 

Koers (1993, blz. 13) formuleert het als volgt: 'De keuze van metaforen die bij de 
bepaling van het organisatiebeleid worden gebruikt, bepaalt de kijk van 
managers op de werkelijkheid. De vergelijking met een bril is onvoldoende, 
want een metafoor doet veel meer: zij vervormt, selecteert, verblindt en 
verkleurt. Wie zich daarvan bewust is, zal onmiddellijk instemmen met de 
constatering dat het construeren van een metafoor of een stelsel van metaforen 
om daarmee de werkelijkheid beter te kunnen waarnemen, van belang is.' 
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Metaforen kunnen met name in (de aanloopfase van een) strategische 
discussie over het functioneren van de organisatie van belang zijn. In deze fase 
zijn de problemen 'vaag' en is er veelal sprake van een niet nader 
gespecificeerd ongenoegen met de bestaande gang van zaken (zie Van Aken, 
1994b, blz. 194). 
De metaforen kunnen in die situatie onbewust gehanteerde concepten 
bespreekbaar maken. Het kan een organisatieprofessional helpen om zich 
bewust te worden van de eigen conceptualisatie. Hierdoor kan hij ook oog 
krijgen voor die aspecten van de organisatie die in de conceptualisatie 
onderbelicht blijven (zie Van Aken, 1994b, blz. 195). 

De metaforen (of totaalbeelden) kunnen ex post (achteraf) en ex ante (vooraf) 
worden gebruikt (zie Van Aken en Germans, 1993, blz. 211; Van Aken, 1994, 
blz. 198). In dit onderzoek worden beide manieren toegepast. Het ex post
gebruik komt tot uitdrukking in de identiteitsfunctie van het diagnosemodel (zie 
hoofdstuk 5). De metaforen worden hierbij gebruikt om te reflecteren op de 
eigen identiteit van het industriële concern. Het ex ante-gebruik vJndt zijn 
vertaling in de toekomstperspectieffunctie. Hierbij vormen de metaforen 
richtpunten voor toekomstig handelen (toekomstperspectief-functie). Het 
hanteren van de metaforen wordt nader toegelicht in hoofdstuk 6. 

1 .4 INRICHTINGSVORMEN ALS KERMISATIRACTIES 

Parafraserend op Arthur van Schendel zou de titel van dit hoofdstuk (of boek) 
ook kunnen zijn De wereld een kermis.. Als metaforen voor de 
inrichtingsvormen gebruik ik de namen van enkele kermisattracties: de 
Botsauto, de Zweefmolen, de Turbo Polyp en de Python (of monorail). 
Elke vergelijking met een complex fenomeen als een topstructuur kent natuurlijk 
zijn beperkingen, maar toch ben ik van mening dat de metaforen behulpzaam 
kunnen zijn bij het bespreekbaar maken van waar het in essentie om draait in 
de relatie tussen het bestuurlijk centrum en de bedrijfseenheden. 
Hieronder zullen kort de contouren van de inrichtingsvormen worden geschetst. 

INRICHTINGSVORM 1 BOTSAUTO 

Deze vorm zou ook de 'vrije jongens'- of 'ondernemers'-vorm kunnen worden 
genoemd. In deze vorm kunnen de botsauto's hun eigen koers bepalen en 
elkaar onderling beconcurreren. Binnen het speelveld is ieder vrij om te gaan 
en staan waar hij wil. Wel moet zeer frequent een afdracht (veelal een vooraf 
vastgesteld percentage van de cash flow of winst) plaatsvinden aan het 
bestuurlijk centrum om te kunnen blijven rijden. Die frequentie waarmee de 
afdracht wordt geïnd, kan nog wel eens worden opgevoerd. De rol van het 
bestuurlijk centrum in deze vorm beperkt zich tot het toezicht op het 
activiteitenveld, het bepalen en innen van de financiële afdracht en het 
inbrengen of verwijderen van botsauto's. 

INRICHTINGSVORM 2 ZWEEFMOLEN 

De Zweefmolen is een vorm waarbij de relatie tussen het centrum en de 
business-activiteiten wordt bepaald door een stevige (financiële) ketting. Het 
aantal zitplaatsen wordt dusdanig gevuld dat het centrum ze in evenwicht kan 
houden. Het centrum bepaalt de rotatiesnelheid en de lengte van de ketting (en 
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daarmee de hoogte van de passagiers) en de duur van de rit. De passagiers 
kunnen zich onderling wel aan elkaar vastklampen en/of van elkaar afzetten. 
Zonder ingrijpende wijzigingen in het principe kunnen bepaalde kettingen 
worden weggehaald of kunnen nieuwe zitplaatsen worden gecreëerd. In deze 
vorm speelt het bestuurlijk centrum de rol van financieel centrum. Cash flows 
worden beschouwd als concernbezit en worden centraal verevend. 

INRICHTINGSVORM 3 TURBO POL YP 

In de Turbo Polyp (een soort inktvis- of poliep) bezit het centrum een beperkt 
aantal dikke hoofdtentakels waaraan zijtentakels zijn bevestigd die op zich weer 
groepen met een eigen dynamiek vormen. Met de hoofdtentakels is het centrum 
in staat de groepen verticaal of horizontaal te bewegen. Het centrum bepaalt de 
snelheid, de duur van de rit, het speelveld van de groepen middels de lengte 
van de hoofdtentakels en de omvang en het aantal groepen door de 
zijtentakels. De rol van het bestuurlijk centrum in deze vorm omvat naast 
financieel centrum ook het ontwikkelen en begeleiden van 
managementpotentieel en het centraal coördineren van één of meerdere 
functies van het primaire proces. 

INRICHTINGSVORM 4 PYTHON 

De Python is de vorm van de hoge snelheid, risico's en het gezamenlijk 'in 
hetzelfde schuitje zitten'. Het is een vorm waarin de kop de snelheid en de 
richting bepaalt en de rest volgt. De snelheid en richting zijn erg belangrijk om 
bij de loopings de zwaartekracht te kunnen weerstaan. Vanwege de sterke 
integratie is het een kwetsbare vorm. Als de kop niet functioneert of als bij de 
staart fricties ontstaan, is de gehele monorail defect. Het bestuurlijk centrum is in 
deze vorm sterk geïntegreerd (2) met de bedrijfseenheden. Het bestuurlijk 
centrum is naast een financieel en managementopleidingscentrum ook een 
operationeel centrum. Op het bestuurlijk centrum zijn één of meerdere functies 
van het primaire proces fysiek ondergebracht, zoals centrale R&D, en/of 
marketing, etc. 

Bij elke kermisattractie kunnen diensten worden aangeleverd in de vorm van 
muziek, lichteffecten, geluidseffecten, etc. Bepaalde activiteiten, zoals 
automatisering, consultancy, onroerend goed, verzekeringen, kunnen op het 
bestuurlijk centrum als 'diensten' zijn ondergebracht, waar de bedrijfseenheden 
al of niet op eigen verzoek gebruik van maken. 

2 Interne-structuuranalyse 

In deze paragraaf wordt de keuze van inrichtingsvormen verantwoord en wordt 
een aantal ontwerpregels ontwikkeld voor de interne-structuuranalyse. De 
inrichtingsvormen zijn gebaseerd op combinaties van samenhangende 
structuren die de relatie tussen het bestuurlijk centrum en de business
activiteiten bepalen. Bij de structuren wordt een onderscheid gemaakt tussen 
positie- en procedurestructuren. In paragraaf 2.1 worden de positiestructuren 
beschreven. Vervolgens komen in paragraaf 2.2 de procedurestructuren aan 
bod. Ten slotte worden in de laatste subparagraaf de bevindingen voor elke 
inrichtingsvorm afzonderlijk samengevat. 
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2.1 POSITIESTRUCTUREN 

Een positiestructuur is in hoofdstuk 2 gedefinieerd als het statische patroon van 
posities met hun onderlinge relaties. In de praktijk vindt een positiestructuur 
haar vertaling in een organisatieschema of organogram. 
Voor een analyse van de positiestructuur van het bestuurlijk centrum en de 
business-activiteiten is het noodzakelijk vooraf enige ordening aan te brengen 
in de vorm van werkdefinities. 
Tot het bestuurlijk centrum (3) wordt de concerntop en alle op het hoogste 
niveau ondergebrachte afdelingen gerekend die statutaire, beleidsbepalende 
en/of operationele taken en verantwoordelijkheden bezitten ten aanzien van de 
concerntop en/of de business-activiteiten. 
Het bestuurlijk centrum bestaat dus naast de concerntop uit centrale staven en 
diensten op het corporate niveau die niet onder directe lijnverantwoordelijkheid 
vallen . Het bestuurlijk centrum is breder gedefinieerd dan het begrip 
hoofdkantoor. Het hoofdkantoor is vaak beperkt tot de bestuurlijke elite, die in 
een eigen lokaal pand is ondergebracht. 
Het bestuurlijk centrum is breder omdat hiertoe ook een centrale R&D- of 
produktie-afdeling wordt gerekend, die niet per se op dezelfde locatie als het 
hoofdkantoor is gevestigd (4). 
Uit de definitie valt op te maken dat centrale afdelingen die hun dienstE!'h ook 
aan derden aanbieden tot het bestuurlijk centrum worden gerekend. Bij 
sommige concerns wordt deze dienstverlening beschouwd als 'profit center' en 
'in de lijn' geplaatst. Bij andere concerns is het dienstverlenende concept 
minder ver doorgevoerd. 
Uit dit onderscheid blijkt tevens dat de omvang van het bestuurlijk centrum 
eigenlijk niet zoveel zegt. Waar het feitelijk om draait bij een typering van het 
bestuurlijk centrum zijn de taken die men tot de eigen exclusieve 
verantwoordelijkheid van het bestuurlijk centrum rekent en zaken waarover men 
geïnformeerd wil worden door de business-activiteiten (om zo nodig de 
besluitvorming dienaangaande te beïnvloeden). 
De definitie geeft tevens aan dat de concerntop geen synoniem is voor het 
bestuurlijk centrum. Overigens dient te worden opgemerkt dat bij sommige 
concerns in het onderzoek een bestuurlijk centrum volgens de hier gehanteerde 
definitie nagenoeg ontbrak, zodat een vereenzelviging van beide , begrippen 
voor de hand ligt. 
Tot de concerntop wordt in ieder geval de Raad van Bestuur en Raad van 
Commissarissen gerekend. In de Nederlandse context is de Raad van Bestuur 
(RvB) het belangrijkste besturingsorgaan, met de Raad van Commissarissen 
(RvC) als adviserend, toezichthoudend of toetsend orgaan. De RvC maakt 
formeel geen deel uit van het ondernemingsbestuur en bestaat per definitie uit 
deskundige 'outsiders' voor wie het een part time-functie betreft (5). Binnen de 
RvB wordt soms een onderscheid gemaakt tussen 'vrijgestelde' leden en leden 
met een directe lijnverantwoordelijkheid (6). 
Bij sommige concerns is de concerntop breder en bestaat er een 
managementteam met beleidsvoorbereidende of -bepalende bevoegdheden. 
Dit managementteam is behalve uit leden van de RvB, veelal samengesteld uit 
lijnmanagers en/of centrale afdelingen van het bestuurlijk centrum. 
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Eerst wordt de positiestructuur van het bestuurlijk centrum besproken, daarna 
wordt gekeken naar de business-activiteiten. 

2.1 .1 Positiestructuur van het bestuurlijk centrum 

Het criterium voor de typering van de positiestructuur van het bestuurlijk 
centrum is het aantal en de soort activiteiten dat op het bestuurlijk centrum is 
ondergebracht. Bij het takenpakket dat een bestuurlijk centrum zich stelt, wordt 
een onderscheid gemaakt tussen statutaire, beleidsbepalende en 
dienstverlenende taken (7). 
Statutaire taken zijn taken die het bestuurlijk centrum conform de statuten dient 
te vervullen. Het betreft bijvoorbeeld de financiële verslaglegging, de fiscale 
verplichtingen en de arbeidsvoorwaardelijke zaken die men als werkgever moet 
nakomen. 
Onder beleidsbepalende taken worden de taken verstaan die bepalend zijn 
voor de mate van inhoudelijke bemoeienis van het bestuurlijk centrum met de 
business-activiteiten. Het zijn taken die de identiteit van het concern aangaan 
(C&G, 1987, blz. 23; zie ook Leyer & Ponfoort, 1993}. Daarnaast betreft het 
coördinerende activiteiten met betrekking tot financiën, management 
{development), strategisch beleid en primaire functies {o.a. marktonderzoek, 
ontwerp, inkoop, produktie, verkoop, distributie, service, etc.) (Cresap, Exhibit 11-
5). 
Dienstverlenende taken zijn taken die door het bestuurlijk centrum worden 
aangeboden, maar die in principe ook door 'derden' zouden kunnen worden 
uitgevoerd. Voorbeelden van dienstverlenende activiteiten zijn: consultancy, 
onroerend-goedbeheer, assurantiën, automatisering, etc. Bij veel concerns zie 
je dat dit soort activiteiten tegenwoordig in 'service units' worden 
georganiseerd, die resultaatverantwoordelijk zijn en hun diensten ook extern 
kunnen aanbieden. 

In tabel 3.1 is een relatie gelegd tussen de positiestructuur van het bestuurlijk 
centrum en de beleidsbepalende taken. Als typering voor de positiestructuur 
van het bestuurlijk centrum introduceer ik de begrippen conceptuele holding, 
financiële holding, management holding en operationele holding. Deze indeling 
wijkt af van de gangbare indeling, die o.a. wordt gehanteerd door McKinsey en 
andere adviesbureaus. In § 2.1 van hoofdstuk 2 is de gangbare indeling ter 
sprake gekomen. Drie rollen: vermogensverschaffer, adviseur en inhoudelijk 
coördinator vormen de kern van de indeling. 
Naar mijn idee voldoet ze niet omdat teveel waarde wordt gehecht aan het 
belang van de activiteit van het vermogenverschaffen en een te simpele relatie 
wordt gelegd tussen de omvang van het bestuurlijk centrum en de inhoudelijke 
bemoeienis met de business-activiteiten. In het onderzoek zijn verschillende 
voorbeelden van concerns met een klein bestuurlijk centrum en een zeer sterke 
inhoudelijke bemoeienis met de business-activiteiten. 
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TABEL 3.1 Beleidsbepalende taken in relatie tot de positiestructuur van het 
bestuurlijk centrum 

66 

Typering positiestructuur van Conceptuele Fln•nclile M•nagament Operationele 

het bestuurlijk centrum holding holding holding holding 

Beleidsbepalende taken: 

- het creëren van een identiteit of missie x x x x 
-het stellen en bewaken van (financiële) x x x x 
doelen 

- het verevenen van cash flows x x x 
- het ontwikkelen en begeleiden van x x 
managementpotentieel 

- het onderling afstemmen en x x 
coördineren van business-plannen 

- het coördineren van primaire functies x x 
- het centraal onderbrengen van x 
bepaalde primaire functies en diensten 
om schaal- en scope-effecten te 
realiseren 

- het intern (op corporale niveau) x 
ontwikkelen van nieuwe activiteiten 
(corporale venturing) 

Uit de tabel valt op te maken dat een conceptuele holding zich beperkt tot het 
bepalen van de identiteit of missie van het concern en het stellen en bewaken 
van doelen. Een financiële holding stuurt tevens via het centraal beheren van 
cash flows. Een stap verder gaat een management holding, waarbij naast de 
genoemde taken, het kweken en opleiden van managementpersoneel, het 
afstemmen en integreren van business-plannen en het coördineren van 
primaire functies tot de concerntaken behoren. Ten slotte typeer ik een 
bestuurlijk centrum als een operationele holding, als dat tevens het bewust 
nastreven van schaal- en scope-effecten met betrekking tot de primaire functies 
en diensten en het intern ontwikkelen van nieuwe activiteiten ('corporate 
venturing') tot haar concerntaak rekent (8). 

Bij de presentatie van de bevindingen met betrekking tot de positiestructuur van 
het bestuurlijk centrum zal in hoofdstuk 4 op basis van de bestaande indeling 
een tweede onderscheid worden gemaakt tussen 'strategische' en 
'operationele' taken. Tot de 'strategische' taken kunnen de coördinerende 
activiteiten worden gerekend met betrekking tot de identiteit, de financiën, het 
management (development) en het strategisch beleid. 
Onder de operationele taken kunnen de functionele en dienstverlenende 
activiteiten worden geschaard die op het bestuurlijk centrum worden uitgevoerd. 
Dit onderscheid is belangrijk omdat de eerste soort taken in combinatie met de 
procedurestructuren inzicht biedt in de 'bestuurlijke' rol van het bestuurlijk 
centrum, terwijl de tweede inzicht biedt in de operationele integratie van het 
bestuurlijk centrum met de business-activiteiten. 
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2.1.2 Positiestructuur van de business-activiteiten 

Bij de bepaling van de positiestructuur van de business-activiteiten stuit men op 
het gegeven dat bij het vormgeven van een dergelijke structuur langs drie 
assen moeten worden gewerkt: de functionele, de geografische en de produkt/ 
marktgerichte. Soms komt er nog een vierde dimensie bij: die van grote klanten. 
Als men aan al deze dimensies op evenwichtige wijze recht wil doen, ontstaan 
meerdimensionale matrixorganisaties. Dergelijke structuren vragen veel 
overleg omdat functionarissen vanuit de eigen invalshoek (functie, geografie, 
produkt/markt) hun belangen zullen inbrengen. 
Slechte ervaringen met matrixstructuren hebben geleid tot de keuze voor een 
'leidend principe'. Afhankelijk van de strategische prioriteiten wordt gekozen 
voor een leidend principe van waaruit de organisatie wordt ontworpen. Eén van 
de dimensies wordt gekozen als hoofdlijn. Hier berust de uiteindelijke macht. 
Kiest men voor de functionele invalshoek dan wordt veel waarde gehecht aan 
de functionele deskundigheden. De functionele organisatie past bij een mono
produkt/mono-marktonderneming en werd in het vorige hoofdstuk als een 
vertrekpunt (zelfgroeier) van concernvorming aangeduid. 
De geografische invalshoek wordt belangrijk zodra ondernemingen 
internationaal gaan opereren. Internationalisatie kan de vorm hebben van 
multinationalisatie, continentale expansie (bijvoorbeeld Europa) of mondiale 
expansie. 
Bij multinationalisatie worden landenorganisaties gecreëerd. Deze vorm is 
geschikt wanneer produkten en diensten sterk regionaal zijn bepaald. Veel 
Nederlandse ondernemingen zoals Philips en Van Leer zijn hun internationale 
activiteiten als multinationale organisatie begonnen. Via een proces van interne 
groei creëerde het moederconcern als het ware 'klonen' van zichzelf in de 
verschillende landen (zie ook § 3.23, ontwerpregel 21 'het ontwikkelingspad'). 
Een andere vorm van internationalisatie die in de chemiebranche bijvoorbeeld 
populair was (maar bijvoorbeeld ook wordt gebruikt door Océ-Van der Grinten), 
wordt aangeduid met 'pijplijn'-expansie. Hierbij wordt vanuit het concern in het 
moederland de internationale markt met verkoop- en servicekantoren bediend. 
Voor produkten waarbij het concurrentievoordeel wordt bepaald door 
schaalvoordelen in bijvoorbeeld R&D, produktie en technologie is de 
multinationale organisatievorm bij veel concerns inmiddels vervangen door een 
produkt/marktstructuur die zich richt op Europa of de hele wereld. De invoering 
van een produkt/marktstructuur betekent veelal niet het volledig verdwijnen van 
de landenorganisaties, vaak resteert hun nog een sociale en/of fiscale taak. 
De produkt/marktgerichte organisatievorm is hierboven reeds aangehaald als 
een organisatievorm die wordt gekozen om te kunnen inspelen op het proces 
van internationalisatie van afzetmarkten. Meer algemeen is de 
produkt/marktgerichte organisatievorm het resultaat van een proces waarbij een 
van oorsprong mono-produkt/mono-marktonderneming is gaan diversifiëren. Dit 
proces is in § 3 van het vorige hoofdstuk beschreven aan de hand van divisie
vorming (Chandler, 1962) en vorming van business units (Wissema, 1987). 
In dit onderzoek wordt de produkt/marktgerichte structuur als leidend principe 
genomen (9). Hierbij worden de twee concepten van het oorspronkelijke 
divisiestructuur-denken (M-form) en het concept van business unit management 
naast elkaar gehanteerd, omdat in de praktijk (binnen het onderzoeksdomein 
van Nederlandse industriële concerns) veelal mengvormen zijn ontstaan. 
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In paragraaf 3.2.1 van hoofdstuk 2 is een typologie van unit management 
beschreven die tot op zekere hoogte bruikbaar is als aanduiding van de 
positiestructuur van de business-activiteiten. De typologie van Wissema (1987, 
blz. 112-115) is relevant in een situatie waarbij een functionele structuur als 
uitgangspunt kan worden gekozen. Tussen de uitersten van een puur 
functioneel georganiseerde structuur en een conglomeraat onderscheidt hij 
zeven vormen, waarvan hij er vier aanduidt met unit management: een unit
marketingstructuur, een unit-matrixstructuur, units met centrale staven, units met 
decentrale staven. 
In een situatie waarbij het concept van unit management wordt losgelaten op 
een reeds bestaande divisiestructuur kan allerlei spraakverwarring ontstaan. In 
die situatie moet voor een typering worden gekozen waarbij naast functionele 
coördinatie vanuit het bestuurlijk centrum ook andere criteria die in tabel 2.3 
(van hoofdstuk 2) staan vermeld, kunnen worden meegenomen. Voor een 
onderscheid in die situatie is gekozen voor de typering: divisies met centrale 
staven, divisies met decentrale staven. In tabel 3.2 is de positiestructuur van de 
bedrijfseenheden voor beide uitgangssituaties geoperationaliseerd. 

TABEL 3.2 Samenhang tussen de positiestructuur van het bestuurlijk centrum 
en de business-activiteiten bij de onderscheiden inrichtingsvormen 

lnrichtingsvorm Botsauto Zwoolmolon Turbo Polyp Python 

Typering positiestructuur van het Conceptuele Flnancltlo Management- Oporotlonolo 

bestuurlijk centrum holding holding holding holding 

Typering positiestructuur van de l!""" mot Un"• mat unit-matrix- unn-markotlng-

bedri~seenheden (vanuit een functionele decentrale staven centrale staven organisatie organlaatle 

structuur) 

Typering van de positiestructuur van de 
Dlvlsloa mot Dlvlolos mot bedrijfseenheden (vanuit een divisie- decentrale staven centrale ataven 

structuur) 

De invulling van de positiestructuur van het bestuurlijk centrum en de business
activiteiten hangen met elkaar samen. In tabel 3.2 wordt deze samenhang 
gerelateerd aan de inrichtingsvormen die worden onderscheiden: Botsauto, 
Zweefmolen, Turbo Polyp en Python. ' 

In de volgende paragraaf zullen de inrichtingsvormen nader worden ingevuld. 
Dan zal ook een aantal positiestructuren in de analyse worden betrokken. Ter 
afsluiting van deze paragraaf formuleer ik nu de eerste ontwerpregeL 

ontwerpregel 1 
Binnen een bepaalde inrichtingsvorm hangen de positiestructuur van het 
bestuurlijk centrum en de business-activiteiten met elkaar samen. De 
samenhang kan worden getypeerd aan de hand van tabel 3.2. 

2.2 PROCEDURESTRUCTUREN 

Naast positiestructuren worden procedurestructuren onderscheiden. Een 
procedurestructuur is in hoofdstuk 2 aangeduid als het patroon van fysieke en 
bestuurlijke elementaire processen met hun onderlinge relaties. 
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De hoofdindeling van de procedurestructuur is een bewerking van een indeling 
van Lorange (1980, blz. 55) en Williamson (1975, blz. 145-148). 
Williamson stelt dat in de relatie tussen het bestuurlijk centrum en de business
activiteiten afspraken met betrekking tot drie ·procedurestructuren bepalend zijn: 
het middelenallocatie-systeem (hoe lopen de financiële stromen en de 
zeggenschapsverhoudingen daarover binnen het concern); het auditing- of 
monitoring-systeem (hoe is het rapportage- en het overlegsysteem 
georganiseerd) en het 'incentive'-systeem (hoe worden prestaties beloond, hoe 
is het promotie- en benoemingenbeleid georganiseerd) (zie ook C&G, blz. 21, 
24, 39). 
De keuze voor een bewerking van het onderscheid van Williamson is een 
praktische: het aantal procedurestructuren blijft beperkt tot drie en de begrippen 
bieden bovendien voldoende ruimte voor een nader onderscheid in een aantal 
subprocedures. 

2.2.1 Middelenallocatie-systeem 

De keuze voor de benaming 'middelenallocatie-systeem' duidt erop dat deze 
procedurestructuur hier ruimer wordt opgevat dan Williamson doet (Williamson 
spreekt van 'allocatie van cash flows'). Hier wordt naast de allocatie van cash 
flows tevens gekeken naar de bevoegdheden van de business-activiteiten met 
betrekking tot het aantrekken van financiële middelen, dividendregelingen, 
goedkeuringsprocedures, .· detachering van controllers en financiële 
garantstelling van het bestuurlijk centrum bij faillissement van de unit (1 0). 
Onderzoek naar de rol en het belang van budgettering in het strategisch beleid 
(Galbraith & Kazanjian, 1986, blz. 1 09; Johnson & Scholes, 1988, blz. 248-251; 
Bowman & Asch, 1987, blz. 195-205) heeft zeer veel verschillende bevindingen 
opgeleverd. Asch (1989, blz. 69-70) verklaart de verschillen door te wijzen op 
de verschillende functies die aan het instrument kunnen worden toegekend. 
Budgettering typeert hij als een complex onderhandelingsproces, waarin twee 
hoofdfuncties zijn te onderscheiden: een 'control'-functie (evaluatie van 
resultaten achteraf) en een 'planning'-functie (bepaling financiële ruimte voor 
een toekomstperspectief) (zie ook C&G, 1987, blz. 39-40; Bower, 1986, blz. 66-
82) . Het proces van budgettering zal bij concerns met autonome 
bedrijfseenheden meer 'control'-georiënteerd zijn, en bij geïntegreerde 
concernvormen meer gericht op 'planning' (C&G, 1987, blz. 198, 203). 
Tijdens het onderzoek kwamen andere factoren naar voren die de financiële 
ruimte voor het beleid van de bedrijfseenheden in de praktijk bepalen. Een 
belangrijke indicator voor de inhoudelijke bemoeienis van het bestuurlijk 
centrum is bijvoorbeeld de mogelijkheid van een unit om zelf vreemd vermogen 
aan te trekken van financiële instellingen. Andere indicatoren zijn de 
aanwézigheid van dividendregelingen en de centrale verevening van cash 
flows. Bij sommige concerns worden de cash flows beschouwd als concernbezit 
en centraal verevend; bij andere concerns wordt dit als de grootste bedreiging 
voor het intern ondernemerschap beschouwd. Ook zijn er concerns met zeer 
uitgebreide goedkeuringsprocedures voor relatief kleine investeringsprojecten 
en concerns waar ze nagenoeg ontbreken. Binnen sommige concerns speelt 
detacflering van controllers vanuit een centrale financiële afdeling een 
belangrijke rol, terwijl deze in andere concerns volledig ontbreekt. Een laatste 
indicator die in dit verband naar voren komt, betreft regelingen aangaande het 
faillissementsrisico van bedrijfseenheden. Van Aken e.a. (1993, blz. 413-415) 
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heeft de verdeling van verantwoordelijkheid voor het ondernemersrisico als een 
van de belangrijkste managementdilemma's van grote concerns aangeduid. 
Enkele concerns staan nadrukkelijk stil bij de aansprakelijkheidsverklaring voor 
de Nederlandse werkmaatschappijen conform artikel 403 Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek. In het onderzoek is een voorbeeld aanwezig van een 
concern dat dit artikel niet ondertekende en daarmee het faillissementsrisico bij 
de bedrijfseenheid legt. 
Met betrekking tot het middelenallocatie-systeem zijn ontwerpregels opgesteld. 
Deze ontwerpregels bevatten uitspraken over de invulling van het middelen
allocatie-systeem binnen de verschillende inrichtingsvormen. Vanuit praktisch 
oogpunt worden de ontwerpregels uitgewerkt voor de extreme 
inrichtingsvormen (Botsauto en Python). In tabel 3.8 aan het eind van deze 
paragraaf worden de bevindingen voor alle inrichtingsvormen samengevat. 

ontwerpregel 2a 
Een concern met een inrichtingsvorm Botsauto zal het aantrekken van vreemd 
vermogen decentraal onderbrengen (bedrijfseenheidmanagers mogen zelf met 
banken over kredietverstrekking onderhandelen), de cash flows zo veel 
mogelijk ongemoeid laten (alleen een vooraf bepaald percentage van de 
bedrijfswinst opeisen), geen officiële goedkeuringsprocedures hanteren en zich 
niet financieel garantstellen voor de bedrijfseenheden. 

ontwerpregel 2b 
Een concern met een inrichtingsvorm Python zal vanwege het centraal 
bedrijven van strategie de kapitaalinkoop centraal onderbrengen, de cash flows 
van de business-activiteiten als concernbezit beschouwen, uitgebreide formele 
goedkeuringsprocedures bij de investeringsplannen van de business
activiteiten hanteren en zich financieel garantstellen voor de unit 

I (faillissements-risicodekking). 

2.2.2 Monitoring-systeem 

Bij het monitoring-systeem (11) wordt een onderscheid gemaakt tussen het 
informatiesysteem, de beleidscyclus en de formele overlegstructuur. 
Informatie-uitwisseling tussen de bedrijfseenheden en het bestuurlijk centrum 
bij minder geïntegreerde concerntypen is sterk financieel van aard (eampbell & 
Goold, 1987, blz. 129-131; eresap 1988, blz. IV-5). Bij meer geïntegreerde 
typen neemt het belang van financiële informatie relatjef af, omdat er andere 
(functionele en strategische) informatie bijkomt. In het eresap-onderzoek bleek 
dat door het meest geïntegreerde concerntype 'informatiesystemen' als de 
belangrijkste functie (voor financiën) voor het succes in de markt werd 
beschouwd. Dit onderzoek onderstreept het belang van het informatiesysteem 
bij dit soort concerns met de uitspraak: 
'We are not just reliant on an information system, we are an information system' 
(eresap, blz. IV-7). 
Informatiesystemen in geïntegreerde concerns zijn erop gericht de informatie
asymmetrie te reduceren, omdat strategische beslissingen aangaande 
business voor een belangrijk deel toch door het bestuurlijk centrum worden 
genomen. Bij minder geïntegreerde concerns wordt informatie-asymmetrie 
meer als een gegeven beschouwd door het bestuurlijk centrum. 
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Strategische planning (eventueel in de vorm van een beleidscyclus) is veel 
frequenter aanwezig in geïntegreerde concerns en levert spanningen op 
binnen de minder geïntegreerde concerntypen (Campbell & Goold, blz. 200-
202; Cresap, blz. IV-6). 
Th. Janssen (een voormalig topman van Begemann) formuleerde het als volgt 
(Financieel Dagblad, 13 juni 1992): 
'Op één of enkele A4'tjes moet het allemaal kunnen staan: de resultaten, de 
prognoses voor een paar jaar en de belangrijkste plannen van de betreffende 
werkmaatschappij.' 
Sterk samenhangend met de belaidscyclus is de aanwezigheid van een 
formele overlegstructuur (Campbell & Goold, blz. 196-197). Binnen veel 
geïntegreerde concerns is er vanwege de onderlinge afhankelijkheid sprake 
van een 'overlegcultuur', terwijl deze ontbreekt bij concerns met autonoom 
opererende bedrijfseenheden. 
De ontwerpregels voor het monitoring-systeem luiden als volgt: 

ontwerpregel 3a 
Een concern met een inrichtingsvorm Botsauto kent een informatiesysteem, 
waarbij een beperkt aantal financiële ratio's frequent wordt gerapporteerd. 
Formele belaidscycli zijn afwezig. Business- en investeringsplannen zijn zeer 
beperkt van omvang. Overleg is informeel en indien formeel veelal beperkt tot 
bilateraal overleg tussen het bestuurlijk centrum en de afzonderlijke units. 

ontwerpregel 3b 
Een concern met een inrichtingsvorm Python kent een informatiesysteem dat 
naast financiële een groot aantal strategische ratio's (ksf's) bevat. De 
rapportage is vanwege de lange-termijnoriëntatie minder frequent. Er is een 
strategische beleidsvormingscyclus met een formele overlegstructuur waarbij 
strakke kaders worden aangereikt vanuit een concernbeleidsplan. Er is een 
formele structuur voor verticaal overleg. 

2.2.3 Incentive-systeem 

Onder het incentive-systeem (11) reken ik het beloningssysteem 
(prestatiebeloning) en de wijze waarop het benoemingenbeleid is 
georganiseerd. 
Dat prestatiebeloning een belangrijke indicator is in dit verband blijkt o.a. uit 
een onderzoek van het eresap (1988, blz. IV-3). Bij de indeling van het eresap 
in hoofdkantoortypen kwamen opvallende uitkomsten over de frequentie van 
prestatiebeloning. Ook de beloningscriteria blijken te verschillen per 
hoofdkantoortype. Beloning op basis van de individuele unitprestaties werd 
hierbij onderscheiden van meer groeps- of collectieve beloningscriteria (zie ook 
Salter, 1973; Asch, 1989, unit 11, blz. 84). De bevindingen worden bevestigd in 
het onderzoek van Campbali & Goold (1987, blz. 205}. Eenduidige 
beloningscriteria zijn in de minder geïntegreerde concerntypen veel 
eenvoudiger te formuleren en te operationaliseren. 
Van Londen (1992, blz. 231) ziet inconsistenties in beoordelings- en 
beloningssystemen als een van de belangrijkste redenen waarom synergie 
binnen gedecentraliseerde organisaties moeilijk te bereiken is. 
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Het belang van beoordelings- en beloningssystemen wordt aardig geïllustreerd 
door een citaat uit een interview met een voormalig topman van Pakhoed, ir. 
H.P.H. Grijns (Interview FEM, 5 september 1992, blz. 48). Hij formuleert het als 
volgt: 
'De acidtest is dat iedereen in een bedrijf weet waar het werkelijk om draait, als 
puntje bij paaltje komt: hoe word je beloond, waarop word je beloond, en 
misschien nog wel belangrijker: hoe lopen promoties. Mensen in het bedrijf 
moeten weten: wanneer wordt iemand gepromoveerd, waarom. Wat heeft hij 
dan goed gedaan? Dat is nog belangrijker dan de beloning, want de beloning 
is niet zichtbaar voor iedereen, de promotielijn wel. Mensen moeten zien dat 
ook met daden getoond wordt wat het belangrijkste is voor het bedrijf.' 

Het benoemingenbeleid is een zeer krachtig instrument (zie Asch, 1989, unit 
11, blz. 82-84), vooral daar waar dit het privilege is van de eigenaar-directeur. 
Het is hét instrument bij uitstek om het 'penser patron' te realiseren. Bij grote en 
meer geïntegreerde concerns bestaan vaak uitgebreide procedures en 
commissies voor belangrijke benoemingen. Hiermee ontstijgt het de status van 
een persoonlijk instrument. Op basis van het bovenstaande zijn de volgende 
ontwerpregels voor het incentive-systeem opgesteld: 

ontwerpregel 4a 
Een concern met een inrichtingsvorm Botsauto kent een beloningssysteem 
waarbij de prestatiebonus is gebaseerd op de rentabiliteit van de eigen unit en 
de bonus een hoog percentage van het basissalaris vormt. Voor benoemingen 
bestaan g_een formele procedures; ze zijn het privilege van de concerndirectie. 

ontwerpregel 4b 
Een concern met een inrichtingsvorm Python kent een beloningssysteem 
waarbij prestatiebeloning is gebaseerd op de rentabiliteit van het concern als 
geheel. De bonus vormt een gering percentage van het basissalaris. Voor 
benoemingen bestaan formele procedures en benoemingscommissies. 

2.3 OVERZICHTVAN DE INRICHTINGSVORMEN 

Hier zullen de bevindingen voor de inrichtingsvormen afzonderlijk worden 
samengevat. Tevens wordt een kort overzicht gegeven van de sterkten en 
zwakten van elke vorm. 

2.3.1 Botsauto 

het bestuurlijk centrum: een conceptuele holding 
De rol van het bestuurlijk centrum is in deze vorm te vergelijken met die van de 
Raad van Commissarissen. De omvang van het bestuurlijk centrum is zeer 
beperkt; soms alleen de leden van de concerndirectie en secretariële 
ondersteuning. De primaire taak is het stellen en bewaken van een beperkt 
aantal (financiële) ratio's. In deze vorm worden geen diensten geleverd aan de 
bedrijfseenheden. Wel kan op het bestuurlijk centrum wat strategisch denkwerk 
worden verricht in de vorm van situationele analyses of scenariostudies. De 
persoon van de oprichter/eigenaar directeur speelt in deze vorm vaak een 
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dominante rol. Zijn 'aansturingsstijl' bepaalt of 'op afstand' dan wel 'inhoudelijk 
betrokken' wordt meegestuurd. 

de business-activiteiten: units met decentrale staven 
De business-activiteiten in deze vorm zijn geordend in units met decentrale 
staven. De unit managers kunnen zich in deze vorm opstellen als ondernemers. 
Ze kennen een hoge graad van autonomie en zijn resultaatverantwoordelijk. 
Periodiek moet men een vastgesteld percentage van het bedrijfsresultaat aan 
het bestuurlijk centrum afdragen. Ook wil het bestuurlijk centrum gekend 
worden in belangrijke investeringen. De inhoudelijke bemoeienis is miniem 
zolang aan de afgesproken verwachtingen wordt voldaan. 
De rapportage kan beperkt blijven tot enkele financiële ratio's. Omdat 
onderlinge afstemming tussen de business-activiteiten niet tot de concerntaken 
wordt gerekend en onderlinge concurrentie soms zelfs openlijk wordt gesteund, 
bestaat er geen noodzaak tot een strategische beleidscyclus of structureel 
overleg. 
Prestatiebeloning is in deze vorm een krachtig instrument, omdat de bonus 
direct aan de resultaten van de bedrijfseenheid is te koppelen. Benoemingen 
zijn in deze vorm veelal het privilege van oprichter/eigenaar-directeur. Hij zal 
niet schromen om managers die niet aan de verwachtingen voldoen, te 
vervangen. 

TABEL 3.3 Sterkten en zwakten van de inrichtingsvorm Botsauto 

Sterkten Zwa,kten 
- flexibiliteit van de vorm bij - focUs op korte termijn 
wijzigingen in de samenstelling van - mogelijkheden van waarde-
de portfolio toevoeging van het bestuurlijk 
- sterke eenduidige 'incentives' centrum zijn beperkt 
mogelijk -kwetsbaar vanwege de dominante 
- geringe 'overhead'-kosten persoonlijke factor 
- kweken van 'winners-mentaliteit' 

2.3.2 Zweefmolen 

het bestuurlijk centrum: een financiële holding 
De typering financiële holding voor het bestuurlijk centrum in deze vorm is 
gebaseerd op de cash flow-verevening. Cash flows worden in deze vorm 
beschouwd als concernbezit en worden centraal beheerd. Op het bestuurlijk 
centrum zijn daarvoor allerlei verwante financiële activiteiten ondergebracht, 
zoals . een valutamanage ment, een treasury-afdeling, cash-management, 
krediet-verzekering, etc. 
Het bestuurlijk centrum is klein van omvang. Vaak is er wel een aantal diensten 
op het bestuurlijk centrum ondergebracht zoals onroerend-goedbeheer, 
consultancy, automatisering, etc. Deze afdelingen worden soms getypeerd als 
service units met een eigen resultaatverantwoordelijkheid. Zij kunnen hun 
diensten ook aan 'derden' aanbieden. 

de business-activiteiten: units met (de)centrale staven 
In deze vorm zijn de bedrijfseenheden door financiële touwtjes aan het 
bestuurlijk centrum geknoopt. De unit managers blijven in hoge mate 
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resultaatverantwoordelijk maar zijn voor wat betreft de investeringsplannen 
volledig afhankelijk van de budgettoewijzing door het bestuurlijk centrum. Ze 
mogen niet zelf vreemd vermogen aantrekken van financiële instellingen en er 
bestaan goedkeuringsprocedures voor investeringen boven een bepaald 
bedrag. 
De rapportage is in deze vorm veelal beperkt tot financiële informatie. Een 
belaidscyclus of structureel overleg is zeer beperkt van opzet. Overleg 
concentreert zich op de bespreking van de budgetplannen en een 
verantwoording voor de toewijzing van budgetten. 
Het instrument prestatiebeloning krijgt in deze vorm ook een invulling waarbij 
de bonus is gekoppeld aan het resultaat van de afzonderlijke unit. Voor 
benoemingen vanaf een bepaald niveau bestaan enkele procedures. Vaak is er 
een formeel aanspreekpunt (bijvoorbeeld een hoofd van een afdeling 
Personeelszaken) voor het benoemingenbeleid. 

TABEL 3.4 Sterkten en zwakten van de inrichtingsvorm Zweefmolen 

Sterkten Zwakten 
- flexibiliteit van de vorm bij - focus op korte termijn 
wijzigingen in de samenstelling van - stimulering risicomijdend gedrag 
de portfolio van unit manager 
- sterke 'incentives' mogelijk - mogelijkheden van waarde-
- beperkte 'overhead'-kosten toevoeging van het bestuurlijk 
- kweken van 'winners-mentaliteit' centrum zijn beperkt 

- demotivatie unit manager door 
typering als 'cash-generator' 
(frustratie van ondernemerschap) 

2.3.3 Turbo Polyp 

het bestuurlijk centrum: een management holding 
De benaming management holding dankt het bestuurlijk centrum in deze vorm 
aan de aandacht die wordt besteed aan het ontwikkelen van human resources. 
Het kweken van een managementpotentieel (door management development
programma's, 'training on the job', 'jobrotation' etcetera) wordt als een 
expliciete taak van het bestuurlijk centrum beschouwd. In deze vorm is dus niet 
alleen de cash flow maar ook het managementpotentieel concernbezit Het 
bestuurlijk centrum is wat groter van omvang, omdat een ruimer aantal diensten 
wordt aangeboden dan in de vorige vorm. Veel van deze diensten zijn niet 
volledig resultaatverantwoordelijk, maar worden ook betaald uit de 
'concernoverhead' die aan de business-activiteiten wordt opgelegd. Het 
bestuurlijk centrum heeft in deze vorm ook een coördinerende rol met 
betrekking tot een beperkt aantal functionele activiteiten. De meeste functies 
zoals R&D, inkoop, marketing, etc. vinden decentraal bij de units plaats, maar 
enkele worden centraal gecoördineerd. 

de business-activiteiten: units met (de)centrale staven 
De autonomie van de business units wordt in deze vorm beperkt door de 
financiële structuur, de activiteiten op het gebied van human resources en de 
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functionele coördinatie door het bestuurlijk centrum. Samenwerking tussen de 
bedrijfseenheden wordt gestimuleerd. 
De rapportage betreft naast financiële ook strategische informatie 
(marktaandelen, concurrentie-info, etc.). Beleidsplannen van de verschi llende 
bedrijfseenheden worden op elkaar afgestemd in een meer formele 
overlegstructuur. 
Prestatiebeloning is in deze vorm niet gekoppeld aan alleen het financiële 
resultaat van de afzonderlijke unit, maar aan gemeenschappelijke resultaten 
van de divisie of groep. Het benoemingenbeleid vormt een onderdeel van het 
human resources-beleid en is geprofessionaliseerd. Voor benoemingen 
bestaat vaak een aparte commissie waarin naast de leden van de RvB 
topmanagers van de business-activiteiten en stafmensen zitting hebben. 

TABEL 3.5 Sterkten en zwakten van de inrichtingsvorm Turbo Polyp 

Sterkten Zwakten 
- mogelijkheden van waarde- - meer gedeelde verantwoordelijk-
toevoeging van het bestuurlijk heden door onderlinge 
centrum zijn ruimer afhankelijkheid (excuuscultuur) 
- focus op lange-termijn- - beperkte flexibiliteit van de vorm bij 
doelstellingen wijzigingen in de samenstelling van 

de portfolio 
- minder eenduidige 'incentives' 
mogelijk 
- langere communicatielijnen 
- hogere 'overhead'-kosten 

2.3.4 Python 

het bestuurlijk centrum: een operationele holding 
Zoals de naam oparationale holding al suggereert, is het bestuurlijk centrum in 
deze vorm sterk inhoudelijk geïntegreerd met de business-activiteiten. De 
uitbreiding van de taken van het bestuurlijk centrum ten opzichte van de vorige 
vorm is een verdergaande vorm van functionele coördinatie, waarbij bewust 
wordt gestuurd op het realiseren van schaalvoordelen. In veel gevallen uit zich 
dit in een centrale R&D-afdeling met enige vorm van fundamenteel onderzoek, 
coördinatie en procedures op het gebied van inkoop, produktie, verkoop, 
marketing, etc. 

de business-activiteiten: unit-matrix- of unit-marketingstructuur 
De business-activiteiten in deze vorm zijn sterk onderling afhankelijk. De 
afhankelijkheden kunnen betrekking hebben op onderlinge toelevering van 
grondstoffen (bij verticaal geïntegreerde activiteiten), op gemeenschappelijk 
gebruik van utilities (om bepaalde schaalvoordelen te realiseren), op overlap in 
afzetkanalen (verdringing in de markt) en op het gebruik en de bescherming 
van de merknaam. 
De rapportage van de units is omvangrijk en betreft naast financiële ook 
strategische informatie (marktaandelen, concurrentie-info, etc.). 
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De beleidsplannen van de bedrijfseenheden worden op elkaar afgestemd 
vanuit een concernbeleidsplan. De matrixstructuur betekent in de praktijk veel 
overleg. 
Vanwege de onderlinge afhankelijkheid wordt prestatiebeloning niet gekoppeld 
aan de resultaten van de afzonderlijke unit, maar aan het concernresultaat als 
geheel. Het benoemingenbeleid is evenals in de vorige vorm sterk 
geformaliseerd. 

TABEL 3.6 Sterkten en zwakten van de inrichtingsvorm Python 

Sterkten Zwakten 
· mogelijkheden van waarde- - meer gedeetde verantwoordelijk-
toevoeging van het bestuurlijk heden door sterke onderlinge 
centrum zijn ruimer afhankelijkheid 
-gerichte inzet van middelen op - geringe mogelijkheid tot 
lange-termijndoelstelti.nge.n risicospreiding door smalle portfolio 
- 'economies of scala' - minder eenduidige 'incentives' 
- markt 'sco.pe'-voordele:n mogelijk 
-team imago & identity - kwetsbaarheid door 'shared risc' 

- risico van 'tree riding' 
- hoge 'overhead'-kosten 

In tabel 3.7 is een overzicht gegeven van de positie- en procedurestructuren die 
object van onderzoek zijn bij een interne-structuuranalyse. 
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TABEL 3.7 Overzicht van positie- en procedurestructuren 

Positie- en Nadere omschrijvingtuitwerking 
proeed u rest ruct u ren 
Positiestructuren 
Positiestructuur van het onderscheid: 
bestuurlijk centrum -statutaire taken: 

-beleidsbepalende taken; 
- operationele taken 
• functionele activiteiten 
• dienstverlenende activiteiten 

Positiestructuur van de Divisiestructuur versus business unit-structuur 
business-activiteiten 

Unit management (typologie van Wissema): 
- units met decentrale staven 
- units met centrale staven 
- unit-matrixorganisatie 
- unit-marketingorganisatie 

Divisiestructuur: 
- divisies met decentrale staven 
- divisies met centrale staven 

Procedurestructuren: 
Middelenallocatie-systeem inkoop kapitaal: 

- centralisatie van kredietverstrekking 

beheer van cash flows: 
- cash flow verevening 
- dividendregelingen 

goedkeu ri ngsprocedures: 
- formalisatiegraad 
- omvang 'second opinions' 

detachering corporale controllers 

aansprakeliikheidsreQelinQ voor faillissementsrisico 
Monitoring-systeem rapportagesysteem: 

- aard en omvang van de rapportage 
-frequentie 

business planning: 
- planning- en budgetcyclus 
- business plan-coördinatie 

overlegstructuur: 
- formalisatiegraad 
- overleg_richting: horizontaaltverticaal 

Incentive-systeem beloningssysteem: 
- prestatiebeloning 
- beloningscriteria 

benoemingen-, promotiebeleid: 
- formalisatiegraad 
- autorisatierol van de concerntop 

In tabel 3.8 zijn voor de vier onderscheiden inrichtingsvormen 'Botsauto', 
'Zweefmolen', 'Turbo Polyp' en 'Python' de belangrijkste kenmerken van de 
positie- en procedurestructuur ingevuld. 
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TABEL 3.8 lnrichtingsvormen als samenhangende keuzen van positie- en 
procedurestructuren (31-12-1993) 

NRICHTINGSVORMEN 
vorm 1 vorm 2 vorm 3 vorm 4 
BOTSAUTO ZWEEFMOLEN TURBO POLYP PYTHON 

;~:~'d;ÜuR 
BestuurliJk cantrum conceplllele hnaJlCiêle management operauonete 

holding holding holding holding 

Bedrljfseenneden un1t-organ1sat1e met umt-orgamsatie met un~t-matnxorgarusatle unil·mat1<eungorgamsaue 
op het hoogste decentrale slaVen centrale staven 
niveau 

divisies met decentrale divisies met centrale 
staven staven 

PROCEDURE-
STRUCTUUR 
Mlddelenallocatie-
systeem 

- kapitaalinkoop decentrale decentrale kapitaalinkoop centrale kapitaalinkoop centrale kapitaalinkoop 
kapitaalinkoop binnen centraal kader met decentrale aanvulling 

- cash flow-verevening geen cash now- cash flow-verevening cash llow-verevening uitgebreide cash ftow-
verevening verevening 

- goedkeurings- geen offidêle goed- beperkte goedkeuringa- goedkeurlngsprocedures officiêle goedkeurlngs . 
procedures keuringsprocedures procedure procedures 

- detachering geen dotachtering controllers in de lijn controllers in de lijn detachering controllers 
controllers controllers 

- faillissementsrisico lalllissementsrisico bij fallllssementsrisico bij het 
unit concem 

Monitoring-
systeem 

- omvang rapportage beperkt aantal financiêle en enkele ruimer aantal ruimer aantal 
financiêle ratio's strategische doelen strategische doelen en strategische doelen 

financiêle ratio's 
- evaluatiehorizon korte termijn lange termijn 

- overlegstructuur geen lormèel overleg weinig lormeel overleg beleidsvotmingscyclus lormale beleidsvorming•-
cyclus 

- beleidsdocument business- en jaarplan op business- en jaarplan business- en jaarplan concernplan 
een A4 zeer beperl<t van omvang omvangnjl< 

Incentive-
systaam 

- beloningssysteem prestatiebeloning op prestatiebeloning voor- prestatiebeloning prestatiebeloning primair 
baSis van rentabiliteit namelijk gekoppeld aan gedeeltelijk gekoppeld gekoppeld aan 
eigen unit rentabiliteit eigen unit aan concernresultaat concernresultaat 

- benoemingenbeleid geen formeel enkele procedures voor formele procedures voor formeel 
benoemingenbeleid benoemingen benoemingen benoemingenbeleid 

Tabel 3.8 vormt een samenvatting van de belangrijkste bevindingen tot nu toe. 
Zij is op te vatten als de centrale ontwerpregel voor de interne-structuuranalyse. 
De laatste ontwerpregel van deze paragraaf luidt derhalve: 



Hoofdstuk 3 Het diagnosemodel 79 

ontwerpregel 5 
Binnen een bepaalde inrichtingsvorm bestaat een consistentie van positie- en 
procedurestructuren. De samenhang wordt beschreven in tabel 3.8. 

3 Samenhang met situationele factoren 

In paragraaf 1.1 van dit hoofdstuk is de congruentie-eis aangeduid als de 
hoofdstelling van de contingentietheorie. Ze veronderstelt een samenhang {of 
congruentie) tussen de primaire ordening {topstructuur) en situationele factoren. 
Figuur 3.2 is een uitwerking van de basisvorm van het diagnosemodel (zie 
figuur 3.1 in paragraaf 1.1 ). Het onderscheid van situationele factoren van de 
business-portfolio en interne situationele factoren is in deze figuur nader 
toegelicht (zie ook Young & Goold, 1993, blz. 14). 
Bij de situationele factoren van portfolio van business-activiteiten wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de portfoliosamenstelling en concernrisico's 
verbonden aan de aard van de business. Als situationele factoren van de 
interne organisatie-omgeving worden aangeduid: de concernstrategie, de 
aansturingsstijl van de concerntop, het ontwikkelingspad, de organisatiecultuur, 
de omvang en financiële situatie van het concern. 

Situationele factoren 
van de portfolio van 
business-activiteiten: 
-portfolio
samenstelling 
- concernrisico's 
verbonden aan de 
aard van de business 

Situationele factoren 
van de interne 
organisatie-omgeving: 
- concernstrategie 
- aansturingsstijl 
- ontwikkelingspad 
- organisatiecu~uur 

van de concern-
structuur: 
- positiestructuur 
- procedure-
structuur 

consistentie 

FIGUUR 3.2 Het diagnosemodel (in uitgebreide vorm) . 

Bij de bespreking van de situationele factoren wordt de volgorde aangehouden 
die is afgebeeld in figuur 3.2. Eerst wordt in paragraaf 3.1 de aandacht gericht 
op de kenmerken van de business-portfolio, vervolgens komen in paragraaf 3.2 
de genoemde factoren van de interne organisatie-omgeving aan bod. 
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3.1 DE BUSINESS-PORTFOLIO 

Tot de situationele factoren van de business-portfolio worden gerekend de 
samenstelling van de portfolio en de risico's verbonden aan de aard van de 
business. Met risico doel ik in dit verband op de perceptie van het 
concernmanagement van de gevaren voor de continuïteit van het concern als 
geheel die zijn verbonden aan specifieke besluiten (o.a. investeringen) die 
worden genomen op bedrijfseenheidniveau (Cresap, 1988, blz. IV-11 ). Per 
situationele factor wordt aan de hand van ontwerpregels aangegeven welke 
samenhang er bestaat met de inrichtingsvormen. 

3.1 .1 Samenstelling van de portfolio 

Bij de samenstelling van de activiteitenportfolio wordt gekeken naar het aantal, 
de heterogeniteit en de onderlinge afhankelijkheid van de activiteiten. In het 
eresap-onderzoek wordt het belang van deze factor als volgt omschreven: 
'Ciearly the range of businesses the company operafes in and their diversity are 
a major factor. The more diverse the business portfolio, the less the opportunity 
to add independent value to business unit decisions or to imprave cost 
effectiveness in the business via the provision of central services "(Cresap, 
1988, blz. IV-9). 

aantal business activiteiten en heterogeniteit van de portfolio 
Met betrekking tot het aantal business-activiteiten merken Campbali & Goold op: 
'The larger the number of separate businesses in the portfolio, the more difficult 
it is tor the centre to use high planning influence style and the more important it 
is to impose tight financia/ controls (C&G, 1987, blz. 224). 
Bij de oparationalisatie van deze factor gebruiken zij het aantal van 50 
bedrijfseenheden als indelingscriterium (C&G, 1987, blz. 233). 
Bij de heterogeniteit van de portfolio wordt het aantal verschillende business
sectoren waarin het concern actief is als criterium gebruikt. De business
sectoren worden geclassificeerd aan de hand van de CBS-indeling (uitgave 
1993). Indien het aantal sectoren meer dan drie is, wordt gesproken van een 
heterogene portfolio (zie ook C&G, 1987, blz. 233). 
Bij een homogene portfolio is 'Python' de ideale inrichtingsvorm. In dat geval 
kan het bestuurlijk centrum een grotere bijdrage leveren aan de strategie dan 
wanneer het bedrijf opereert in veel markten. Als een portefeuille heel divers is, 
wordt het erg lastig om als bestuurlijk centrum in al die markten mee te denken 
in de strategie. Het ligt dan meer voor de hand om de bestuurlijk-centrumtaak te 
beperken tot die van conceptuele holding: rendementseisen stellen en strak 
controleren of de units aan die eisen voldoen. 

ontwerpregel 6 
Naarmate het aantal en de heterogeniteit van de business-activiteiten in de 
portfolio toeneemt, neemt de mogelijkheid om ze inhoudelijk aan te sturen af. Bij 
een grote heterogene portfolio past de inrichtingsvorm van Botsauto. 

de afhankelijkheid tussen de activiteiten 
Naast de heterogeniteit is ook de afhankelijkheid tussen de activiteiten van de 
bedrijfseenheden van belang. Naarmate de afhankelijkheid tussen de 
bedrijfseenheden toeneemt, bestaat er een grotere kans op 
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afstemmingsproblemen tussen de bedrijfseenheden waarbij het bestuurlijk 
centrum als scheidsrechter moet optreden. 
Campbell & Goold formuleren het als volgt: 
'The greater the number and complexity of the linkages between business units 
in the portfolio, the greater the centre's need tor high planning int/uence and the 
greater its need tor flexible controls (C&G, 1987, blz. 224). 
Tijdens het praktijkonderzoek bleek een verdere eperationalisatie van de 
afhankelijkheid noodzakelijk. Bedrijfseenheden kunnen met elkaar 
samenhangen vanwege het bedienen van dezelfde klanten (overlap in 
commerciële kanalen), het toeleveren van produkten aan elkaar (verticale 
int eg ra tie: onderlinge grondstoftoe levering), gemeenschappelijke 
produktietechnologie of faciliteiten (delen van utilities) en het delen van 
marketing- (o.a. belang van merknaam) of produktontwikkelingsvaardigheden 
(12). In tegenstelling tot bij Campbell & Goold, die de vormen van 
afhankelijkheid enkel noemen (C&G, 1987, blz. 224), worden ze in dit 
onderzöek afzonderlijk uitgewerkt in de vorm van ontwerpregels. 

ontwerpregel 7 
Naarmate een concern sterker verticaal is geïntegreerd (opeenvolgende 
schakels elkaars input (grondstoffen) verzorgen), wordt de behoefte aan 
centrale coördinatie groter en ligt een inrichtingsvorm van Turbo Polyp of 
Python meer voor de hand. 

ontwerpregel 8 
Naarmate de bedrijfseenheden van een concern meer gebruik maken van 
dezelfde utilities, wordt de behoefte aan centrale coördinatie groter en ligt een 
inrichtingsvorm van Turbo Polyp of Python voor de hand. 

ontwerpregel 9 
Naarmate de bedrijfseenheden van een concern meer overlap kennen voor wat 
betreft de commerciële kanalen, wordt de behoefte aan centrale coördinatie 
groter en ligt een inrichtingsvorm van 'Turbo Polyp' of 'Python' meer voor de 
hand. 

ontwerpregel 1 0 
Naarmate het belang van een uniforme merknaam voor het concern 
belangrijker wordt, neemt de behoefte aan centrale coördinatie toe en ligt een 
inrichting_svorm van Turbo Polyp of Python meer voor de hand. 

3.1 .2 Concernrisico's verbonden aan de aard van de business 

Onder 'risico' wordt in dit verband verstaan de perceptie van het 
concernmanagement op de gevaren voor de continuïteit van het concern als 
geheel die zijn verbonden aan specifieke besluiten (o.a. investeringen) die 
worden genomen op bedrijfseenheidniveau. 
Het risico hangt in eerste instantie samen met de omvang van de afzonderlijke 
investeringen en de lengte van de 'pay back'-periode. De eerste ontwerpregel 
die ingaat op het concernrisico luidt derhalve: 
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ontwerpregel 11 
Naarmate de omvang van de afzonderlijke investeringen toeneemt en de pay 
back-periode langer is, worden de risico's voor het concern als geheel groter en 
ligt een inrichtingsvorm van Turbo Polyp of Python meer voor de hand. 

De concernrisico's gaan echter verder dan de omvang van afzonderlijke 
investeringen. Meer in algemene zin nemen de concernrisico's toe naarmate: 
- produkt- en procesinnovatie in sterkere mate het concurrentievoordeel 
bepalen; 
- de business-activiteiten meer aan het begin van de levenscyclus staan en 
concurrentieverhoudingen meer open liggen; 
- de concurrentie-intensiteit toeneemt en een internationaler karakter krijgt; 
- de businesses meer conjunctuurgevoelig zijn; 
- de maatschappelijke acceptatie van de business-activiteiten meer omstreden 
is. 

produkt- en procesinnovatie 
Als (produkt- en proces)innovatie het concurrentievoordeel bepaalt binnen een 
business-sector brengt dit veelal hoge ontwikkelingskosten met zich mee en 
onzekerheid in termen van rentabiliteit, omzet, etcetera. Een dergelijke situatie 
vraagt om een bundeling van schaarse kennis en middelen boven het niveau 
van de bedrijfseenheden in het concern. De concerntop zal veelvuldig worden 
geconfronteerd met keuzen voor de inzet van kennis en middelen. 
Van Londen (1992, blz. 138) merkt in dit verband op: 
'Hoe sterker de technologische of centrale- marketingcomponent is 
(wereldmarktposities) des te sterker is het streven naar synergie.' 
In de auto- of vliegtuigindustrie of een andere branche waarin relatief grote 
investeringen in het ontwikkelwerk moeten worden gepleegd, zal het bestuurlijk 
centrum veel strategisch denkwerk moeten verrichten voor het hele concern. 

ontwerpregel 12 
Naarmate het concurrentievoordeel meer wordt bepaald door produktinnovatie 
en R&D-uitgaven een hoog percentage van de omzet beslaan, neemt de 
behoefte aan centrale coördinatie toe en ligt een inrichtingsvorm van Turbo 
Polyp of Python meer voor de hand. 

fase produktlevenscyclus 
Evenzo geldt voor activiteiten die aan het begin van de produktlevenscyclus 
staan dat marktverhoudingen nog niet vastliggen. De investeringen en de 
daaraan verbonden risico's zullen in die fase de cash flows van de activiteiten 
overtreffen, zodat de unit een beroep moet doen op het bestuurlijk centrum voor 
kredietverstrekking. Een en ander betekent dat voortdurend belangrijke 
inhoudelijke keuzen moeten worden gemaakt waarbij een coördinatie van 
bovenaf voor de hand ligt. 
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ontwerpregel 13 
Naarmate de business-activiteiten van een concern meer aan het begin van de 
levenscyclus staan en de investeringsomvang en -risico's groot zijn, neemt de 
behoefte aan centrale coördinatie toe en ligt een inrichtingsvorm van Turbo 
Polyp of Python meer voor de hand. 

concurrentie-intensiteit 
Een andere karakteristiek die invloed heeft op de risicoperceptie van het 
concernmanagement betreft de concurrentie-intensiteit en de internationalisatie 
(of mondialisering) van markten. Campbali & Goold maken een onderscheid 
tussen drie typen concurrentie-omgeving: 'open', 'fierce' en 'stable' (C&G, 1987, 
blz. 231-233). Hun indeling valt grotendeels samen met de concurrentie
omgevingen in de verschillende fasen van de produktlevenscyclus en wordt 
hier derhalve teruggebracht tot de essentie, die is verwoord in ontwerpregel 14. 

ontwerpregel 14 
Naarmate de concurrentie-omgeving van de business-activiteiten meer stabiel 
is en de onzekerheid afneemt, zijn risico's beperkter en beter in te schatten. In 
een dergelijke situatie zal de bemoeienis van de concerntop beperkt kunnen 
blijven en ligt een inrichtingsvorm van Botsauto of Zweefmolen voor de hand. 

internationalisatie van markten 
De internationalisatie van markten is ook van invloed op de inrichtingsvorm van 
het bestuurlijk centrum. Prahalad & Doz (1987) maken bij hun bespreking van 
dit thema een onderscheid tussen 'global' en 'local business'. Global business 
betreft activiteiten met een mondiale afzetmarkt, hetgeen vraagt om 'global 
integration'. Local business duidt op activiteiten die sterk regionaal of nationaal 
zijn gebonden, wat vraagt om 'local responsiveness'. Steeds meer markten zijn 
aan het globaliseren. Dit impliceert dat de activiteiten in één land de 
concurrentiepositie in een ander land beïnvloeden. Dit vraagt om een 
coördinatie van bovenaf door het bestuurlijk centrum. 

Van Londen (1992, blz. 182)) formuleert het als volgt: 
'Wanneer markten sterk aan het globaliseren zijn, zoals voor een aantal 
chemicaliën, computers, electronica, automobielen, vliegtuigen, enz. Dan is het 
bereiken van economies of scale in R&D, produktontwikkeling en produktie 
cruciaal.' Voor dat type ondernemingen heeft het hoofdkantoor een sterk 
coördinerende en integrerende rol.' 
Daarnaast stelt hij (1992, blz. 136-137): 
'Een global markt-strategie leidt welhaast onvermijdelijk tot een krachtige 
centrale functioneel georganiseerde toporganisatie, terwijl een multi domestie
benadering eerder in de richting wijst van een klein hoofdkantoor met sterke 
complete ondernemersdelegatie van bevoegdheden in landen waarin wordt 
geopereerd.' 
Naar aanleiding van de factor internationalisatie van markten is ontwerpregel 
15 opgesteld. 
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ontwerpregel 15 
Naarmate de markten van de business-activiteiten van een concern meer 
internationaliseren, neemt het belang van schaaleffecten in R&D, produktie, etc. 
toe en daarmee de behoefte aan centrale coördinatie, en ligt een 
inrichtingsvorm van Turbo Polyp of Python meer voor de hand. 

conjunctuurgevoeligheid 
Een situationele factor die sterk van invloed is op de risicoperceptie van het 
concernmanagement is de conjunctuurgevoeligheid van de business(es). 
Conjunctuurgevoelige business-activiteiten zijn veelal activiteiten in de 
onderste schakels van de bedrijfskalom (bulk-activiteiten). Ze kennen in tijden 
van economische recessie vaak dramatische resultaatontwikkelingen. Deze 
vormen op zichzelf weer aanleiding voor de concerntop om in de 'overhead' te 
snijden. Veel concernmanagers hebben het minder conjunctuurgevoelig maken 
van het concern tot een hoofddoelstelling verheven. 

ontwerpregel 16 
Naarmate een concern meer conjunctuurgevoelig is, neemt de behoefte aan 
buffervorming (voor slechte tijden) op centraal niveau toe. Tevens bestaat er 
dan een grotere druk op het portfoliobeleid om de conjunctuurgevoeligheid te 
reduceren. Dit leidt tot een verbreding van de portfolio en een 
dienovereenkomstige afname van inhoudelijke bemoeienis. Een 
inrichtin_g_svorm van Botsauto of Zweefmolen ligt dan voor de hand. 

maatschappelijke acceptatie 
Een laatste vorm van risico die samenhangt met de aard van de business en 
die consequenties kan hebben voor de inrichtingsvorm van het bestuurlijk 
centrum , betreft de maatschappelijke acceptatie van bepaalde business
activiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan activiteiten die belastend zijn voor 
het milieu (bijvoorbeeld bepaalde chemische processen) of activiteiten die 
ethisch gevoelig liggen (zoals bijvoorbeeld genetische manipulatie in de 
biotechnologie). Dit vraagt om een actieve participatie van het concern in het 
maatschappelijk debat en een goede PA-strategie. 

ontwerpregel 17 
Naarmate de maatschappelijke acceptatie van de business-activiteiten meer ter 
discussie staat, neemt de behoefte aan inhoudelijke coördinatie toe. Een 
inrichtingsvorm van Turbo Polyp of Python ligt dan meer voor de hand. 

In tabel 3.9 is een overzicht gemaakt van de situationele factoren die betrekking 
hebben op de business-portfolio. Tevens zijn de factoren voor zover bekend in 
de literatuur geoperationaliseerd aan de hand van criteria. 
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TABEL 3.9 Situationele factoren van de business-portfolio 

Situationele factorEm Nadere toelichtinglultwerking 
van de business-
portfolio 
Kenmerken van de 
portfolio van business
activiteiten 
Samenstelling van de aantal bedrijfseenheden (> 50) 
portfolio 

homogeniteit van de activiteiten 
* aantal business-sectoren (> 3) 

onderlinge afhankelijkheid tussen de business
activiteiten: 
- grondstoffen 
- utilities 
- commerciêle kanalen 
-merknaam 

Concernrisico's verbonden Risico's verbonden aan de business: 
aan de aard van de 
business omvang investeringen 

• groot, eenmalig 
• klein, frequent 

pay back-periode van investeringen 
• lange pay back > 1 jaar 
• korte pay back < 1 jaar 

produktprocesinnovatie 
* hoge R&D-uitgaven > 5% van omzet 

fase produktlevenscyclus 
• groeifase 
• rijpheidsfase 
• ouderdomsfase 

concurrentie-intensiteit 
* aard concurrentie-omgeving 

internationalisatie van markten 
* global business 
• local business 

conjunctuurgevoeligheid 
• sterk/gering 

maatschappelijke acceptatie 
• omstreden/niet omstreden 
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TABEL 3.10 Situationele factoren van de business-portfolio in relatie 
tot d . e mrichtingsvormen 

lnrichtingsvorm 

Kenmerken van de portfolio van 
business-activiteiten 
Samenstelling van de portfolio: 

aantal bedri~seenheden (> 50) 

homogeniteit van de activiteiten 
• aantal business-sectoren (> 3) 

onderlinge afhankelijkheid tussen 
de business-activiteiten: 
- sterke afhankelijkheid 
-geringe afhankelijkheid 

Risico's verbonden aan de 
business: 

omvang investeringen 
• groot, eenmalig 
• klein, frequent 

pay back-periode van investeringen 
• lange pay back > 1 jaar 
• korte pay back < 1 jaar 

produktprocesinnovatie 
• hoge R&D-uitgaven > 5% van 
omzet 

fase produktlevenscyclus 
·groeifase 
• rijpheidsfase 

aard concurrentie-omgeving 
·open 
• sterk 
+ winstrategie 
+ handhaafstrategie 
+ krimpstrategie 
• stabiel 

internationalisatie van· markten 
• global business 
• local business 

conjunctuurgevoeligheid 
• recessie 

maatschappelijke acceptatie 
• omstreden 

+ = goede samenhang 
· = slechte combinatie 

Botsauto-
vorm 

+ 

+ 

-
+ 

-
+ 

-
+ 

-

-
+ 

-
-
+ 
? 
+ 

-
+ 

. 

-

Zweefmolen- Turbo Polyp-
vorm vorm 

? ? 

+ ? 

- + 
+ -

? ? 
+ ? 

- + 
+ ? 

- + 

- + 
+ ? 

- + 

- + 
+ ? 
? + 
+ -

. + 
+ ? 

. + 

? ? 
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Python-vorm 

-
-

+ 
-

+ 
? 

+ 
? 

+ 

+ 
? 

+ 

+ 
-
? 
-

+ 
? 

+ 

+ 
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3.2 INTERNE ORGANISATIE.OMGEVING 

Bij de situationele factoren die worden gerekend tot de interne organisatie
omgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen de concernstrategie, de 
aansturingssstijl van de concerntop, het ontwikkelingspad, de 
organisatiecultuur, de omvang van het concern en de financiële situatie van het 
concern. 

3.2. 1 Concernstrategie 

Het begrip concernstrategie laat zich niet uitputtend beschrijven. Bij de invulling 
van het begrip op concernniveau worden veelal meerdere dimensies 
onderscheiden. Hierbij kan worden gedacht aan internationalisatie, 
diversificatie, verticale integratie, etcetera. 

Van Londen (1992, blz. 190-191) maakt een onderscheid tussen 'breedte'- en 
'diepte'- (of concentratiestrategie. Hierbij is een dieptestrategie gericht op het 
realiseren van een mondiale goede marktpositie voor één of een beperkt aantal 
produkten. Hij legt hierbij het volgende verband naar de primaire ordening 
(1992, blz. 191): 
'De overgang van een breedte- naar een dieptestrategie zal, naast een 
directere betrokkenheid van de RvB, doorgaans een verkleining van de 
concernstaf met zich meebrengen.' 
Het laatste lijkt in strijd met bevindingen van Campbell & Goold en Daems & 
Douma, die juist voor de grotere coördinerende rol die noodzakelijk is voor een 
dieptestrategie ook een groter bestuurlijk centrum noodzakelijk achten. 
Van Londen (1992, blz. 190-1991) onderbouwt zijn bevinding als volgt: 
'Daarnaast vereist de dieptestrategie een intensieve aanpassing van de 
holdingsorganisatie. Vele staffuncties blijken een afgeleide te zijn van een meer 
afstandelijke, het concern als geheel overziende opstelling van de RvB . ..... . 
Tevens zullen andere eisen aan de concernstaf worden gesteld. Een grondige 
kennis van de internationale structurele kenmerken van de kernstrategische 
activiteiten wordt van primair belang.' 

In de praktijk hangt de keuze voor een dieptestrategie dus veelal samen met 
een onvrede met de bestaande onevenwichtige situatie van een brede portfolio 
en een grote staf om deze inhoudelijk te coördineren. Een concentratie op 
activiteiten kan in dat geval gepaard gaan met een aanzienlijke reductie van de 
staf. Voor de kernactiviteiten zal de coördinatie echter toenemen om de 
internationalisatie en de daarbij noodzakelijke schaalvoordelen voor 
bijvoorbeeld R&D, produktontwikkeling en/of produktie te realiseren. 

ontwerpregel 18a 
Bij een breedtestrategie past de inrichtingsvorm Botsauto of Zweefmolen. Bij 
een dieptestrategie lig_t de inrichtingsvorm Python voor de hand. 

Van Londen (1992, blz. 249) voorspelt een versterking van de dieptestrategie: 
'De internationale dieptestrategie zal het gaan winnen van de nationale of 
regionale breedte-strategie. 
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Naast een formele (planmatige) strategie kan ook een geïnternaliseerde 
strategie (zie Mintzberg, 1987; Van Aken, 1994b, blz. 95) worden 
onderscheiden. 
De geïnternaliseerde concernstrategie wordt in dit onderzoek toegespitst op de 
dominante wijzen waarop het bestuurlijk centrum waarde tracht toe te voegen. 
Dit kan worden opgevat als een intern ontwikkelde coördinatieroutine. In 
paragraaf 2.1 van hoofdstuk 2 zijn vier wijzen van waardetoevoeging 
onderscheiden (zie Goold, Campbali & Alexander, 1994, blz. 78-82), namelijk 
direct-toezichtbeïnvloeding, onderlinge-afstem mi ngsbeïnvloedi ng , centrale 
functies en diensten en corporate development. 

ontwerpregel 18b 
Als de geïnternaliseerde concernstrategie wordt toegespitst op de 
waardetoevoeging van het bestuurlijk centrum hebben de vier 
beïnvloedingswijzen: 'direct toezicht', 'onderlinge beïnvloeding', 'centrale 
staven en diensten' en 'corporate development' een samenhang met 
respectievelilk Botsauto, Zweefmolen, Turbo Polyp en Python. 

3.2.2 Aansturingsstijl van de concerntop 

Zowel in het eresap-onderzoek (1988} als bij Campbell & Goold (1987) wordt 
gewezen op het belang van deze factor. In het eresap-onderzoek wordt deze 
factor exclusief aan de managementstijl van de CEO (voorzitter van de Raad 
van Bestuur) gekoppeld. 

'As we have conducted our research with the survey participants the influence of 
the chief executive and his preterred management style on the choice of head 
office organisation type has become more and more apparent (Cresap, 1988, 
blz.IV-10}. 

De relatie tussen de managementstijl van de CEO en de inrichting van het 
bestuurlijk centrum beschrijven zij als volgt: 
'Some chief executives naturally favour a 'hands on' management style and teel 
most comfortable working with and through an involved head office.... . In 
another case however a 'hands- off' Targetting head office was clearly the 
personaf choice and creation of another chief executive' (Cresap, 1988, blz. IV-
1 0). 

Een bewijs van het belang van deze persoonlijke factor voor de inrichting van 
het bestuurlijk centrum vinden zij in de constatering dat een wijziging van de 
inrichtingsvorm van het bestuurlijk centrum vaak gepaard gaat met de komst 
van een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur (Cresap, 1988, blz. IV-11 ). 

Bij de concerns die ik in het kader van dit onderzoek heb onderzocht, drukken 
sommige voorzitters van de Raad van Bestuur een bijzondere stempel op het 
concern. Daarnaast zijn ook voorbeelden aan te geven waarbij de 
inrichtingsvorm niet was terug te voeren op één persoon, maar op een bredere 
laag senior managers (overige leden van de Raad van Bestuur en directeuren 
van bedrijfseenheden, etcetera). De inrichtingsvorm kan dus zowel persoons
(bij een dominante voorzitter van de Raad van Bestuur) als 
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managementgebonden (als typering voor de concerntop) zijn (zie ook e&G, blz. 
223). 

Het begrip aansturingsstijl heeft ook verwantschap met het begrip 'dominant 
logic' dat Prahalad en Bettis (1987) introduceren. Zij koppelen dit begrip 
expliciet aan het topmanagement, dat ze opvatten als een coalitie van 
sleute lfu nctionarisse n. 
Het topmanagement van een industrieel concern moet niet worden gezien als 
een anonieme abstractie, maar als een collectie van sleutelfunctionarissen (een 
dominante coalitie) die belangrijke invloed heeft op de manier waarop een 
concern wordt gemanaged. Deze collectie van individuen beïnvloedt de stijl en 
het proces van leiding geven, en derhalve de belangrijkste keuzen bij het 
middelenallocatie-proces (Prahalad & Bettis; 1987, blz. 489). 

Voor de eperationalisatie van deze situationele factor heb ik gekozen voor de 
introductie van het begrip 'aansturingsstijl'. Ik kies voor dit begrip in plaats van 
bijvoorbeeld 'managementstijl', omdat het is toegespitst op de relatie tussen 
concerntop en unit manager. Ik gebruik het begrip als aanduiding voor de mate 
van inhoudelijke bemoeienis van de concerntop met de gang van zaken in de 
business. In welke mate is zij 'inhoudelijk sturend' of 'voorwaardenscheppend' 
bezig? 
Het onderscheid werd hierboven aangeduid met 'hands on'- en 'hands off'
management. Een meer genuanceerde indeling is te maken aan de hand van 
een typologie van het eresap (1988). eresap introduceert de begrippen: 
'targetting' (het stellen van doelen), 'guiding' (het op verzoek gidsen), 'directing' 
(het van bovenaf sturen) en 'running' (het operationeel 'runnen' van de 
business). Nadrukkelijk wil ik stellen dat de begrippen hier niet, zoals in het 
eresap-onderzoek, worden gebruikt als aanduiding voor een structuurvorm, 
maar als een typering van een wijze van aansturing. 
De aansturingsstijlen 'targetting', 'guiding', 'directing' en 'running' duiden op 
een toename van inhoudelijke bemoeienis. Ze corresponderen met de 
respectievelijke inrichtingsvormen Botsauto, Zweefmolen, Turbo Polyp en 
'Python'. Een toename van de inhoudelijke bemoeienis van de concerntop 
correspondeert met een meer geïntegreerde structuurvorm. 

ontwerpregel 19 
In die gevallen waarin de concerntop reeds langere tijd een stempel drukt op 
het concern zal de aansturingsstijl corresponderen met de inrichtingsvorm. De 
aansturingsstijlen 'targetting', 'guiding', 'directing' en 'running' hebben dan een 
samenhang_ met respectievelijk Botsauto, Zweefmolen, Turbo Polyp en Python. 

Uit het onderzoek zal blijken dat deze regel slechts voor een beperkt aantal 
industriële concerns van de onderzoekspopulatie opgaat. Er zijn in het 
onderzoek ook voorbeelden van (met name kleine) concerns met een klein 
bestuurlijk centrum en een 'platte' structuur, waarbij de formele 
concerncoördinatie zeer beperkt is (inrichtingsvorm: Botsauto of Zweefmolen) 
en die wel zeer sterk inhoudelijk (aansturingsstijl: 'directing', 'running') worden 
aangestuurd door de concerntop. 
Van Londen (1994, blz. 81) wijst op een ander fenomeen dat in dit verband 
speelt: 
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'Leden van de RvB zijn meestal directeuren die zich vóór of zelfs tijdens het 
RvB-lidmaatschap intensief hebben beziggehouden met het direct operationeel 
leiden van een deel van het concern. In een 'vrijgestelde' positie wordt van hen 
verwacht dat zij zich meer afstandelijk opstellen. Dat lukt lang niet iedereen.' 

Het begrip aansturingsstijl heeft ook enige verwantschap met perspectieven van 
denken en handelen van mensen (cognitieve structuren of 'mental maps'). In 
een onderzoek naar effectiviteit van leiderschap en management komen 
Bolman en Deal (1992, blz. 528-529) tot de conclusie dat de meeste 
respondenten in hun onderzoek slechts één of twee perspectieven of 'mentale 
vormen' gebruiken van de vier (structuur, human resources, politiek, 
symbolisch) die zij onderscheiden. Het structuurperspectief was bij alle 
onderzochte populaties veelvuldig aanwezig, terwijl het symbolisch perspectief 
schaars was. Het gebruik van het human resources- en het politieke perspectief 
varieerde sterk per onderzochte populatie (13). 

TABEL 3.11 Vier perspectieven of mentale vormen van leiderschap en 
management (Bolman & Deal, 1992) 

Perspectief Leider Is: Lelderschapsproces Trefwoorden 
structuur sociale architect analyse, ontwerp doelen, efficiency, rollen, 

rageis 
human resources katalysator, bediende ondersteuning, menselijke behoeften, 

empowerment leren, zelfrealisatie 
politiek advocaat advocatuur, arena, conflict, 

coalitievorming concurrentie rond 
schaarse middelen 

symbolisch profeet, dichter, ziener inspiratie, vorming van charisma, drama, mythe, 
ervaring verhalen 

Bolman en Deal hanteren twee aannames in hun onderzoek: 
1 de mogelijkheid om meerdere perspectieven (mentale vormen, schemata) te 
hanteren, verhoogt de kans dat het individu de juiste oordelen velt en effectief 
opereert. 
2 verschillende situaties vereisen verschillende denkwijzen. Het vermogen om 
bijvoorbeeld politiek te kunnen opereren is in sommige contexten cruciaal en in 
andere veel minder bepalend. 

Naar het onderzoek toe zouden deze bevindingen kunnen worden vertaald met 
een nieuwe ontwerpregel waarin wordt gesteld dat effectieve leiders de 
vaardigheid bezitten om meerdere aansturingsstijlen te hanteren. Ze zijn in 
staat afhankelijk van de situatie van aansturingsstijl te wijzigen. 

3.2.3 Ontwikkelingspad 

Het ontwikkelingspad is de aanduiding voor de dominante groeistrategie in de 
historie van het concern. In paragraaf 4.2 van hoofdstuk 2 is het begrip reeds 
aangehaald om het vraagstuk van gegroeide machtsverhoudingen die zijn 
verbonden aan een organisatiestructuur, te bespreken. In hoofdstuk 6 zal het 
begrip opnieuw ter sprake komen, omdat daar wordt ingegaan op het gebruik 
van het diagnosemodel in de praktijk. 
Hier volsta ik met te vermelden dat een concern met een historie van 
'zelfgroeier' van oudsher een functionele vorm heeft met eventueel een 
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decentralisatie naar diverse landen. Ondanks de invoering van een 
produktgerichte structuur zullen functionele en regionale lijnen in een dergelijk 
concern belangrijk blijven. De centralistische krachten zijn in zo'n onderneming 
sterk en behoren tot de ondernemingscultuur (zie Van Londen, 1992, blz. 220). 
Een concern met een historie van 'overnemer' heeft het gedecentraliseerd 
autonoom ondernemerschap hoog in het vaandel. Hierbij past een minder 
geïntegreerde inrichtingsvorm. 

ontwerpregel 20a 
Concerns met een historie van 'zelfgroeier' kennen een bestuurlijk centrum met 
belangrijke functionele coördinatie naar de business-activiteiten. Hierbij past 
een inrichtingsvorm van Python of Turbo Polyp. 

ontwerpregel 20b 
Concerns met een historie van 'overnemer' kennen een relatief klein bestuurlijk 
centrum met weinig functionele coördinatie. Hierbij past een inrichtingsvorm van 
Botsauto of Zweefmolen. 

De indeling van Van Londen die is beschreven in de vorige ontwerpregel kan 
verder worden verfijnd. Nicolic (1992} onderscheidt voor de expansiestrategie 
van concerns drie dominante groeipaden: acquisitie van lokale ondernemingen 
(zoals bijvoorbeeld momenteel Walters Kluwer groeit), het afsplitsen van 
identieke organisaties (het principe van celdeling zoals bijvoorbeeld BSO dat 
kent, maar ook het opzetten van 'nationale organisaties' in afzonderlijke landen, 
zoals in de concernhistorie van Philips dominant is geweest) en als laatste de 
'pijplijnexpansie' waarbij vanuit het concern in het moederland de 
internationale markt wordt bediend. Deze laatste vorm van expansie was 
populair in bijvoorbeeld de chemiebranche. Ook veel Amerikaanse concerns 
(o.a. Coca Cola) hebben zich van deze strategie bediend. 

ontwerpregel 21 a 
Concerns waarvan het groeipad wordt bepaald door lokale acquisitie kennen 
een relatief klein bestuurlijk centrum met weinig functionele coördinatie. Hierbij 
past een inrichtingsvorm van Botsauto of Zweefmolen. 

ontwerpregel 21 b 
Concerns waarvan het groeipad wordt gekenmerkt door het afsplitsen van 
identieke organisaties (klonen) kennen een bestuurlijk centrum met functionele 
coördinatie. Hierbij past een inrichtingsvorm van Turbo Polyp of Python. 

ontwerpregel 21 c 
Concerns waarvan het groeipad wordt gekenmerkt door 'pijplijnexpansie' 
kennen een bestuurlijk centrum met grote functionele coördinatie. Hierbij past 
een inrichtingsvorm van Turbo Polyp of Python. 

3.2.4 Organisatiecultuur 

Cultuur (14) is een fenomeen dat in de jaren '80 in de belangstelling kwam te 
staan door onder andere het succes van de Japanse economie, de bestseller 
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van Peters en Waterman (1982) en in het algemeen de 'globalisering' van de 
zakenwereld. 
In het onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen organisatie- of 
bedrijfscultuur en de nationale cultuur. Aangezien het onderzoek allemaal 
Nederlandse concerns betreft komt de rol van nationale cultuur pas in hoofdstuk 
7 ter sprake, als de bevindingen van dit onderzoek worden vergeleken met 
resultaten van enkele Angelsaksische onderzoeken. 
Voor de eperationalisatie van het begrip bedrijfscultuur wordt gebruik gemaakt 
van de typologie van Harrison. Hij onderscheidt de machtscultuur, de rolcultuur, 
taakcultuur en persoonscultuur. Een cultuur gebaseerd op macht wordt door 
Trompenaars (1993, blz. 168) aangeduid als 'de familie'; een cultuur gebaseerd 
op rollen als 'de eiffeltoren'; een cultuur gericht op projecten als 'de geleide 
raket' en een persoonscultuur of een cultuur gericht op zelfontplooiing als 'de 
kweekplaats'. De indeling heeft hij op zeven kenmerken uitgewerkt (1993, blz. 
190) (15). Trompenaars (1993, blz. 191) onderkent tevens nationale patronen 
van bedrijfscultuur. Deze komen in hoofdstuk 7 ter sprake. 

ontwerpregel 22 
Bij een concern waarvan de bedrijfscultuur belangrijke kenmerken bezit van de 
'rol'- en 'taak'-cultuur ligt functionele coördinatie vanuit het bestuurlijk centrum 
voor de hand. Hierbij past een inrichtingsvorm van Turbo Polyp of Python. 
Bij een concern waarvan de bedrijfscultuur belangrijke kenmerken bezit van de 
'macht'- en 'persoons'-cultuur ligt een beperkte formele coördinatie vanuit het 
bestuurlijk centrum voor de hand. Hierbij past een inrichtingsvorm van Botsauto. 

3.2.5 Omvang van het concern 

Bij de omvang van het concern wordt een onderscheid gemaakt tussen grote en 
kleine concerns. De omvang wordt bepaald aan de hand van de omzet (> of < 
dan 1 mrd gulden) en personeelsbestand (>of <dan 5000 medewerkers). 
De redenering die bij het opstellen van de onderstaande ontwerpregel is 
gebruikt, luidt als volgt: naarmate de omvang van een concern toeneemt, wordt 
de coördinerende taak van een bestuurlijk centrum relatief zwaarder. Dit zal 
leiden tot een relatieve toename van de staf/lijn-ratio. 
Een relatie tussen de omvang van het concern en de omvang van het 
bestuurlijk centrum werd niet gevonden in het eresap-onderzoek (1988, blz. 11-
2). Ook Campbell & Goold besteden in hun onderzoek geen aandacht aan deze 
factor. Omvang is bij hen geen contingentiefactor (C&G, 1987, blz. 223). Toch is 
het interessant om na te gaan of de bevindingen ook opgaan voor de 
onderzochte populatie van Nederlandse concerns. 

ontwerpregel 23 
Een industrieel concern met een grote omvang (omzet/personeel) zal een 
grotere staf/lijn-ratio hebben dan een klein concern. Voor de coördinatie van 
activiteiten binnen een groot concern is een sterkere formalisatie van regels en 
procedures nodig. Hierbij past de inrichtingsvorm Turbo Polyp of Python. 

In de onderzoeken van eresap en Campbell & Goold wordt geen aandacht 
besteed aan de relatieve omvang van bedrijfseenheden. In het kader van dit 
onderzoek waarbij een onderscheid tussen de divisie- en business unit-
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structuur een belangrijk element vormt, is de grootte van bedrijfseenheden een 
factor die nader moet worden onderzocht. 
Wissema (1987, blz. 12) merkt bijvoorbeeld op: 'Business units hebben een 
homogener werkterrein dan divisies, die meestal voor een verzameling van 
verschillende activiteiten verantwoordelijk zijn. Daardoor is het aantal business 
units in een grote onderneming gemiddeld een stuk groter dan het aantal 
divisies pleegt te zijn: 
Het aantal bedrijfseenheden dat direct aan het bestuurlijk centrum rapporteert, 
wordt bij de invoering van een business unit-structuur groter; de relatieve 
omvang wordt dus kleiner. Een grotere bedrijfseenheid zal eerder beschikken 
over eigen staven en diensten. 
Als een concern relatief grote acquisities pleegt, zal het bestuurlijk centrum de 
eigen functies en diensten beperkt van omvang houden om overlap in functies 
en diensten te voorkomen. 
Kleinere eenheden zullen over het algemeen de hoge kosten die verbonden 
zijn aan bepaalde diensten en functies niet zelf kunnen bekostigen. Een 
coördinatie in de vorm van gemeenschappelijke middelen ligt voor de hand. 

ontwerpregel 24 
Een industrieel concern met een acquisitiestrategie van relatief grote 
bedrijfseenheden zal op het bestuurlijk centrum het aantal functies en diensten 
beperkt houden om overlap in deze activiteiten te voorkomen. Hierbij past een 
inrichtingsvorm van Botsauto of Zweefmolen. 

Het ligt in de lijn der verwachting dat het concernmanagement voor interessante 
dilemma's wordt geplaatst als de omvang van concernonderdelen onderling 
sterk verschilt. Bij verschillende interviews die voor het onderzoek werden 
gehouden kwam dit vraagstuk op tafel. 

3.2.6 Financiële situatie van het concern 

Een financiële-crisissituatie kan een belangrijke aanleiding zijn om de 
inrichtingsvorm te wijzigen. Een financiële crisis gaat meestal gepaard met een 
ingrijpende reductie van de 'overhead' (Campbell & Goold, 1987, blz. 234-235). 
Vaak betekent de afslanking van het bestuurlijk centrum tevens een minder 
ambitieuze vorm van coördinatie vanuit het bestuurlijk centrum. 

ontwerpregel 25 
Concerns die in een financiële-crisissituatie verkeren, zullen eerder snijden in 
de concernoverhead. Dit betekent een reductie van de ambities met betrekking 
tot het concerncoördinatievermogen. De bestaande inrichtingsvorm krijgt een 
impuls te verschuiven in de richting van Botsauto. 

In tabel 3.12 is een overzicht gemaakt van de situationele factoren die 
betrekking hebben op de interne organisatie-omgeving. Tevens zijn de factoren 
voor zover bekend in de literatuur geoperationaliseerd. 
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TABEL 3.12 Situationele factoren van de interne organisatie-omgeving 

Situationele factoren Nadere u ltwerkl n g/toellchtlng 
van de Interne 
organisatie-omgeving 

Concernstrategie geïnternaliseerde concernstrategie 
• direct toezicht 
• onderlinge beïnvloeding 
• centrale staven en diensten 
• corporale development 

Aansturingsstijl van het aansturingsstijl: 
topmanagement • largelling 

• gulding 
• directing 
• running 

Ontwikkelingspad in de ontwikkelingspad: 
concernhistorie • vanuit één kern (organische groei) 

(klonen, pijplijnexpansie) 
• meerdere kernen (externe groei) 
(acquisitie van locals) 

Organisatiecultuur organisatiecultuur: 
• macht 
• functie 
*taak 
• persoon 

Omvang van het concern omvang van het concern 
• klein (omzet< 1 mrd, personeel< 5.000) 
* groot (omzet > 1 mrd, personeel> 5.000) 

omvang van bedri#seenheid (> 0,25 van omzet) 

Financiële situatie van het financiële situatie 
concern • crisis 

Tot slot van deze paragraaf worden in tabel 3.13 de veronderstelde verbanden 
op een andere wijze gevisualiseerd. 
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TABEL 3.13 Situationele factoren van de interne organisatie-omgeving in 
relatie tot de inrichtingsvormen 

95 

lnrichtingsvorm Botsauto Zweefmolen Turbo Polyp Python 

Situationele factoren van de interne 
organisatie-omgeving 
concernstrategie: 
-'diepte'-strategie 
- 'breedte' -strategie 
geïnternaliseerde concernstrategie 
• direct-toezichtbeïnvloeding 
• onderlinge beïnvloeding 
• centrale staven en diensten 
• corporale development 
aansturingsstijl 
• targetting 
• guiding 
• directing 
• running 
ontwikkelingspad 
• vanuit één kern (organische groei) 
(klonen, pijplijnexpansie) 

• meerdere kernen (externe groei) 
(acquisitie van locals) 
organisatiecultuur 
·macht 
• functie 
•taak 
• persoon 
omvang van het concern 

absoluut 
• klein (omzet, personeel) 
• groot (omzet, personeel) 

financiële situatie 
• crisis 

+ ~ goede samenhang 
- = slechte combinatie 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

. 

+ 

+ 

+ 

+ ? ? 
? ? ? 

+ + 

4 Overzichtschema's bij het gebruik in de praktijk 

+ 

+ 

+ 

+ 

. 

+ 
+ 

+ . 

-

Deze paragraaf neemt een voorschot op hoofdstuk 6, waarin de toepassing van 
het diagnosemodel centraal staat. De kern van het diagnosemodel kan worden 
samengevat in twee overzichtschema's. Het eerste schema komt overeen met 
de samenvatting van de interne-structuuranalyse, zoals is weergegeven in tabel 
3.8. Het tweede overzicht is een bewerking van tabel 3.10 en tabel 3.13, waarin 
respectievelijk de situationele factoren van de business-portfolio en de interne 
organisatie-omgeving zijn samengevat. Deze bewerking resulteert in tabel 3.14. 
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TABEL 3.14 Vier inrichtingsvormen in relatie tot situationele factoren 

lnrlchtlngs
vormen 
Situationele 
factoren 
1. samenstelling van 
de portfolio 
aard van de 
activiteiten 

samenhang tussen de 
business-activiteiten 

leidend specialisatie
principe in de 
concernstructuur 

2. aard van de 
business 
fase in de 
produktlevenscyclus 

belang produkt
/procesinnovatie 

investeringsomvang 
en -risico 

internationalisatie van 
de markt 

conjunctuurgevoelig
heid 

risico's m.b.t. 
maatschappelijke 
acceptatie 
3. interne organisatie
omgevinQ 
concernstrategie 

aansturingsstijl 

ontwikkelingspad 

organisatiecultuur 

lliOtsaulo I Lweelmolen I' urbo I'Oiyp I Python I 

heterogeen <---------------------- ---------------------------> homogeen 

autonoom <-------------------------- ---------------------------> afhankelijk 
(verticaal en/of 
horizontaal 
geïntegreerd) 

regio <-------------------------- ---------------------------> functie/ 

(produkt/markt) 

rijpheidsfase 
(stabiele 
concurrentie
verhoudingen) 
conserverend 

frequent/ 
beperkt 

lokaal 

beperkt 

beperkt 

'breed1e'
strategie 

targening 

externe groei 
(acquisitie van 
locals) 

macht- en 
persoons
cultuur 

technologie 

<----------------------- ------------------> groeifase 

<-------------------- -----------------> innoverend 

<--------------------- -----------------> eenmalig/groot 

<---------------------- ---------------------> mondiaal 

<------------------------- ---------------------------> mogelijk 
aanwezig 

<-------------------------- --------------------------> mogelijk 
aanwezig 

<------------------------ ---------------------------> 'diepte'-
strategie 

<--------------------------- --------------------------> running 

<--------------------------- -----------------------> organische 
groei 

<-------------------------- --------------------> rol- en .:. 
taakcultuur 

relatieve omvang van klein <--------------------------- ---------------------> groot 
de bedrijfseenheden 
t.o.v. het concern 

relatie met financiële 
situatie van het 
concern 

reductie 
overhead 

<---------------------- -----------------------> acceptatie 
coördinatie
kosten 
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5 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is een diagnosemodel gepresenteerd. Het diagnosemodel is 
een instrument voor de analyse van de primaire ordening (topstructuur) van 
industriële concerns. Een topstructuur wordt hierbij opgevat als een eigenschap 
van het fysieke domein van de organisatie. 
Het diagnosemodel bevat twee onderdelen: een interne-structuuranalyse en 
een analyse van situationele factoren. De interne-structuuranalyse richt zich op 
de positie- en procedurestructuren in de relatie tussen het bestuurlijk centrum 
en de business-activiteiten. Het diagnosemodel richt zich derhalve niet alleen 
op de posities met de daaraan verbonden taken en bevoegdheden, maar vraagt 
expliciet aandacht voor de bestuurlijke processen tussen bestuurlijk centrum en 
de bedrijfseenheden die hieraan direct rapporteren. Bij de procedurestructuren 
wordt een onderscheid gemaakt tussen middelenallocatie-systeem, 
'monitoring'-systeem en 'incentive'-systeem. 
Tussen de positie- en procedurestructuren wordt een samenhang 
verondersteld. De samenhang komt tot uitdrukking in vier inrichtingsvormen die 
worden onderscheiden. Aan de inrichtingsvormen zijn namen van 
kermismetaforen verbonden, namelijk Botsauto, Zweefmolen, Turbo Polyp en 
Python. 
De inrichtingsvormen zijn op te vatten als onderdelen van configuraties die 
samenhangen met hun omgeving. De inrichtingsvormen worden derhalve ook 
onderzocht op hun samenhang met situationele factoren. Hierbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen situationele factoren die samenhangen met de 
business-omgeving en situationele factoren van de interne organisatie
omgeving. Bij de situationele factoren wordt in het bijzonder stilgestaan bij 
specifieke kenmerken van de business-activiteiten, de concernstrategie en het 
ontwikkelingspad. 
De veronderstelde samenhang tussen de structuren onderling en met de 
situationele factoren is geordend in 25 ontwerpregels. De ontwerpregels 
vormen het raamwerk waarmee de praktijkgevallen in kaart zijn gebracht (zie 
bijlage 1 en 2}. 
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Noten 

1 Het diagnosemodel geeft richtlijnen (ontwerpregels) voor het vermijden van waarde-vernietiging. Het bevat 
geen uitspraken over waardecreatie. Aan elke wijze van waardetoevoeging is in paragraaf 2.2 van het 
tweede hoofdstuk een paradox gekoppeld, die wijst op de risico's van waardevernietiging. Dit verklaart 
waarom in het diagnosemodel relatief weinig aandacht wordt besteed aan het populaire concept van 'core 
competences'. 
Prahalad & Hamel (1990. blz. 82) definiëren 'core competence' als The collectivelearning in the organization, 
especial/y how to coordinate diverse production skilis and integrale muhiple streams of technologies.' 
Een 'core competence' moet volgens hen voldoen aan drie criteria (1990, blz. 83-84): 'First, a core 
compentence provides potential access to a wide variety of markets ... Second, a core competence should 
make a significant contribution to the perceived customer benefit of the end product ... Finally, a core 
competence should be ditticuit tor competitors to imitate. And it wil/ be ditticuit if it is a complex 
harmonization of individual technologies and production ski/Is.' 
Het concept van 'core competences' is gericht op waarde-creatie, maar heeft weinig oog voor waarde
vernietiging, die kan optreden door 'misfits' tussen het bestuurlijk centrum en de businassas op andere 
gebieden (zie ook G,C&A,1994, blz. 67). 
'Gore competences may add value in specific areas in a variety of different businesses, but this is no 
guarantee that, overall, a company wil/ be able to manage those different businesses succesfully. 
Business es that can be linked tagether by core campetences frequently have other parenting needs that 
ditter widely. As a result, the parent may destray more value through a failure to appreciate these 
ditterences fully than it ereales through a sharing of core competences.' 
2 Geïntegreerd komt hier overeen met de term gecentraliseerd. Hier is gekozen voor de term geïntegreerd 
boven gecentraliseerd, vanwege de negatieve lading die aan het laatste begrip wordt gegeven. Begrippen 
als centralisatie en decentralisatie dekken in feite onvoldoende de lading van de processen die bij 
herstructureringen gaande zijn (zie Van Londen~ 1992, blz. 188-189). 
3 Annink (1994, blz. 102) spreekt in dit verband van 'Corporale Center'. Hier wordt de voorkeur gegeven aan 
het Nederlandse begrip 'bestuurlijk centrum'. 
4 Goold, Campbali & Alexander (1994) rekenen alles boven het niveau van business units tot het bestuurlijk 
centrum (corporale paren!). Zij leggen daarmee eenduidig de prioriteit bij het business unit-niveau. 
Hier is ervoor gekozen om het divisie-niveau niet tot het bestuurlijk centrum te rekenen, maar als een eigen 
intermediair niveau van lijnmanagement. Deze keuze hangt samen met de focus van onderzoek, namelijk de 
primaire ordening. Divisies kunnen hierbij worden opgevat als resu~aatverantwoordelijke bedri#seenheden 
die direct rapporteren aan het bestuurlijk centrum. 
5 Het Nederlandse structuurregime wijkt af van het Angelsaksische model (zie Faas, 1992, blz. 2). 'The 
corporale board' van het Angelsaksische model is in feite een mengvorm van wat bij ons de Raad van 
Bestuur en Raad van Commissarissen is. 
6 In hoofdstuk 1 is aangegeven dat de topstructuur breed wordt opgevat als primaire ordening en dat aan 
specifieke aspecten van het hoogste bestuursorgaan, zoals omvang, samenstelling en evenwicht (bij 
evenwichtsfactoren kan worden gedacht aan: nationaliteit en 'mensbeeld' van de leden, en het vraagstuk 
van de collectieve verantwoordelijkheid) enkel zijdelings aandacht wordt geschonken (zie Van Londen, 
1992, blz. 157). 
7 Voor deze indeling is gekozen omdat in dit onderzoek de focus ligt op een typering van de rol van het 
bestuurlijk centrum als geheel en niet zozeer voor een typering van de afzonderlijke staffuncties van het 
bestuurlijk centrum. Voor een typering van staffuncties zijn andere indelingen meer voor de hand liggend. Bij 
het eresap-onderzoek (1988) en het onderzoek van Young & Goold (1993) wordt voor de analyse van 
staffuncties een onderscheid gemaakt tussen dienstverlening, coördinatie, controle en advisering. 
8 De criteria voor de indeling van de positiestructuur van het bestuurlijk centrum heeft veel overeenkomst 
met de vier wijzen van waardetoevoeging die Goold, Campbali & Alexander (1994, blz.78, zie ook paragraaf 
2.2 van hoofdstuk 2) onderscheiden. Simpel gesteld is directe beïnvloeding het dominante 
beïnvloedingsmechanisme van de conceptuele holding, onderlinge-afstemmingsbeïnvloeding van de 
financiële holding, centrale functies en diensten. van de management holding en corporale davslopment van 
de operationele holding. Mijn indeling wijkt af van die van Goold, Campbali & Alexander, omdat ik een 
onderscheid maakt tussen corporale venturing en het acquisitiebeleid op concernniveau . Het 
acquisitiebeleid is een gegeven voor elk concern, terwijl corporale venturing duidt op een grote operationele 
betrokkenheid bij de business-activiteiten. 
9 In de structuuranalyse van het diagnosemodel wordt geen aandacht geschonken aan specifieke 
karakteristieken van het internationalisatievraagstuk. Het internationalisatievraagstuk komt wel indirect aan 
de orde bij de bespreking van het ontwikkelingspad van het concern. 
10 De subprocedures die binnen de drie procedurestructuren worden onderscheiden, zijn geselecteerd met 
behulp van literatuur en kennis zoals deze tijdens het onderzoek bij de basispopulatie is ontwikkeld. Het 
selectiecriterium was het mogelijk onderscheidende vermogen dat de procedures hebben met betrekking tot 
de inrichtingsvormen. 
11 Bij de procedurestructuren (monitoring- en incentive-systeem) is ervoor gekozen om de Engelse 
terminologie te handhaven, omdat geen goede Nederlandse begrippen konden worden gevonden die de 
lading voldoende dekken. 
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12 Hier is om praktische redenen gekozen voor een aantal verschijningsvormen waarin samenhang tussen 
business-activiteiten zich kan voordoen. Het brede concept van 'core competences' als leidraad voor de 
samenhang tussen business-activiteiten wordt hier bewust niet gebruikt (zie ook noot 1 van dit hoofdstuk), 
onder andere omdat Prahalad & Hamel open laten (1990, blz. 89) waar deze in het concern worden 
gelocaliseerd. In de opvatting van Prahalad en Hamel zijn core campetences aanwezig in het concern als 
geheel en niet noodzakelijk in het bestuurlijk centrum (zie ook G,C&A, 1994, blz. 73). Wel komt het begrip 
terug in hoofdstuk 6, waarin het ontwerpvraagstuk in een strategische context wordt geplaatst. 
13 Een bekend voorbeeld dat Bolman & Deal (1992, blz. 510) aanhalen is Roger Smith,-voormalig voorzit1er 
van de RvBvan General Motors (in de periode 1981-87). Hij zou zijn gevangen in het structuurdenken en een 
gering begrip tonen voor human resources management. 
14 Voor het begrip cu~uur bestaan erg veel definities. Bahlmann en Meesters (1988) vermelden het bestaan 
van 164 verschillende definities van het begrip bedrijfscultuur. Definities van Hofstede (1980) en Schein 
(1985) worden veel gebruikt. 
Trompenaars (1993, blz. 37) hanteert de definitie van Clifford Geertz (1973): 'Cultuur is het arsenaal van 
instrumenten waarmee mensen communiceren, hun situatie bestendigen en hun levenshouding bepalen. Het 
is een patroon van betekenissen dat mensen hanteren om hun ervaringen te verklaren en hun gedrag 
richting te geven.' 
15 Trompenaars vermeldt zeven kenmerken waarop hij de bedrijfsculturen onderscheidt: relaties tussen 
werknemers, houding ten aanzien van gezag. manieren van denken en leren, houding tegenover anderen, 
manieren van verandering, manieren van motiveren en belonen, kritiek en conflicten. 
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Hoofdstuk 4 Bevindingen met betrekking tot 
de ontwerpregels 

Inhoud 

Inleiding 

1 Interne structuuranalyse 
1.1 Positiestructuren 
1.1.1 Positiestructuur van het bestuurlijk centrum 
1.1.2 Positiestructuur van de business-activiteiten 
1.1.3 Conclusie ten aanzien van de positiestructuren 
1.2 Procedurestructuren 
1 .2.1 Middelenallocatie-systeem 
1.2.2 Monitoring-systeem 
1.2.3 Incentive-systeem 
2 Bevindingen met betrekking tot de situationele factoren 
2.1 De business-portfolio 
2.1 .1 Samenstelling van de portfolio 
2.1.2 Risico's verbonden aan de aard van de business 
2.2 Interne organisatie-omgeving 
2.2.1 Concernstrategie 
2.2.2 Aansturingsstijl van de concerntop 
2.2.3 Ontwikkelingspad 
2.2.4 Organisatiecultuur 
2.2.5 Omvang van het concern 
2.2.6 Financiële situatie van het concern 
3 Evaluatie van de 'sterkte' en het 'gewicht' van de ontwerpregels 
4 Samenvatting en conclusie 
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lnl.eiding 

Dit hoofdstuk vormt samen met hoofdstuk 3, 5 en 6 de kern van het proefschrift. 
Het diagnosemodel, zoals dat is gepresenteerd in het vorige hoofdstuk, is het 
resultaat van literatuurstudie en onderzoek bij aanvankelijk zes Nederlandse 
industriële concerns (Gist-brocades, Aalberts Industries, lndivers, Sterk, DSM 
en Van Leer). 
De zes case studies vormen zowel input als output van het model. Er kan in dit 
hoofdstuk dus geen sprake zijn van bewijsvoering in de zin van (statistische) 
toetsing van het model. Wel wordt getracht de plausibiliteit (aannemelijkheid) 
van het model te vergroten. De gekozen aanpak van een inventariserende 
serie-gevalstudie biedt hiertoe twee mogelijkheden. De eerste is gericht op het 
vinden van een bevestiging van de ontwerpregels met behulp van 'analytische' 
generalisatie. De tweede mogelijkheid betreft het zoeken naar afwijkingen of 
uitzonderingen op de regel. Juist deze afwijkingen, en mogelijke aanvullende 
verklaringen daarvoor, kunnen het inzicht in de mogelijkheden en beperkingen 
van het model vergroten. 
Voor de ontwikkeling en validering van het model is figuur 4.1 van toepassing. 

aantal 
aanpas· 
singen 
in het 
model 

aantal onderzochte concerns 

Figuur 4.1 Ontwikkeling en validering van het diagnose model 

De zes onderzochte concerns vormen de basispopulatie van het onderzoek. 
Toen het model zijn min of meer definitieve vorm had gekregen, is de 
bruikbaarheid ook bij andere concerns verkend. De overige zeven concerns 
(Atag, Akzo, Nijverdal-Ten Gate, Begemann, Océ-Van der Grinten, Getronics, 
Walters Schaberg), zijn niet diepgaand bestudeerd. De analyse van deze 
concerns beperkte zich in de meeste gevallen tot de bestudering van openbaar 
schriftelijk materiaal, zoals jaarverslagen, krante-artikelen, één aanvullend 
interview en/of presentaties van topmensen van het concern op congressen. 
Enkele cases (o.a. Océ-Van der Grinten, Getronics) van deze tweede groep 
concerns werden in aanzet ontwikkeld door leden van een VSB-werkgroep, die 
in het kader van het onderwerp van dit proefschrift bijeenkwam. 

In bijlage 1 en 2 aan het eind van dit proefschrift is van elk van de dertien 
concerns een analyse opgenomen, die is gestructureerd aan de hand van het 
diagnosemode I. 
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In dit hoofdstuk wordt per ontwerpregel een dwarsdoorsnede gemaakt van de 
bevindingen bij dè zes case studies van de basispopulatie. De onderlinge 
vergelijking resulteert soms in een tabel, maar veelal wordt volstaan met een 
vermelding van een opvallende afwijking of bevestiging van de ontwerpregeL 
De bevindingen bij de overige concerns zullen alleen terloops worden 
aangehaald indien ze een nieuw of ander gezichtspunt aandragen. 
In hoofdstuk 5 staan de toepassingsfuncties van het diagnosemodel centraal. 
De gevalstudies zullen in dat hoofdstuk afzonderlijk worden besproken. De 
gekozen aanpak is in figuur 4.2 gevisualiseerd. 

Ontwerp 
regel1 Î 

Ontwerp 
regel2 

etc. 

-t 

I 

l 

- r=== ="-"" Case 1 Case 2 Case 3 etc 

.. J 

.... I 

.... J .. , , .. ,t ~ 
..__ '--- ~ 

Toepassing: 
identiteits-, signalerings-, verbeter
en toekomstperspectieffunctie 
(hoofdstuk 5 + bijlage 1 en 2) 

Evaluatie van 
sterk1e en relevantie 
van ontwerpregels 
(hoofdstuk 4) 

Figuur 4.2 Presentatie van bevindingen vanuit twee invalshoeken 

Bij de bespreking van de bevindingen hanteer ik de volgorde die is gekozen bij 
de opbouw van het diagnosemodeL Dit betekent dat eerst wordt stilgestaan bij 
de interne structuuranalyse van positie- en procedurestructuren en vervolgens 
wordt gekeken naar de situationele factoren, die van invloed worden geacht op 
het inrichtingsvraagstuk. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal 
conclusies en enkele kanttekeningen bij de uitgangspuntf3n van het model. 

1 .Interne structuuranalyse 

1 . 1 POSITIESTRUCTUREN 

Bij de analyse van de positiestructuur wordt een onderscheid gemaakt tussen 
de positiestructuur van het bestuurlijk centrum en van de business-activiteiten. 
De bestudering van de positie-structuur van het bestuurlijk centrum bleek in de 
praktijk minder eenvoudig dan de structuurschema's in de jaarverslagen 
zouden doen veronderstellen. De complexiteit werd veroorzaakt door 
verschillende opvattingen over wat men tot het bestuurlijk centrum rekent en 
door aanzienlijke veranderingen in de samenstelling van het bestuurlijk 
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centrum die zich tijdens de onderzoeksperiade voordeden bij sommige 
onderzochte concerns. Met name de geïntegreerde concerns verkeren in een 
transitiefase. 
Met geïntegreerd wordt hier bedoeld de vanuit de historie sterk geïntegreerde 
rol van het bestuurlijk centrum met de business-activiteiten. Het zijn concerns 
met een ontwikkelingspad van voornamelijk autonome groei (zie § 3.2.3 van 
hoofdstuk 3). Van Londen (1992, blz. 217) duidt ze aan met 'zelfgroeiers'. 
Binnen deze concerns spelen functionele en geografische lijnen vaak nog een 
belangrijke rol binnen de huidige veelal hybride produkt/markt-structuur. 
Concerns van de basispopulatie die als zelfgroeier kunnen worden getypeerd 
zijn Van Leer, DSM en Gist-brocades. 
De minder geïntegreerde concerns kennen een ontwikkelingspad van met 
name externe groei. In dit soort concerns staat het ondernemerschap aan de 
basis hoog in het vaandel en ontbreekt voor veel business-activiteiten een 
historische band met het bestuurlijk centrum. Van Londen (1992, blz. 221) duidt 
ze aan met 'overnemers'. Voorbeelden van overnemers in de basispopulatie 
zijn : Aalberts Industries, lndivers en Stork. 
Zoals uit de beschrijving van dit hoofdstuk zal blijken, zijn beide benamingen 
vertrekpunten van ontwikkelingslijnen die uiteindelijk leiden tot hybride 
positiestructuren, die nauwelijks meer van elkaar zijn te onderscheiden (zie 
ook Van Londen, 1992, blz. 217). 
Daarnaast dient te worden beseft dat de beschrijving van een concernstructuur 
in dit hoofdstuk een momentopname is in een ontwikkelingslijn. Zoals uit de 
noodzakelijke 'updating' van enkele case analyses bleek, zijn de 
concernstructuren tijdgebonden. De beschrijving geldt derhalve voor de 
situatie tot eind december 1993 en is niet representatief voor de situatie 
daarna. 
Voorafgaand aan de bespreking van de ontwerpregels wordt eerst stilgestaan 
bij enkele meer algemene bevindingen met betrekking tot de positiestructuur 
van het bestuurlijk centrum en de business-activiteiten. 

1 .1 . 1 Positiestructuur van het bestuurlijk centrum 

Tabel 4.1 geeft voor de zes onderzochte concerns een overzicht van de 
belangrijkste activiteiten die op het bestuurlijk centrum kunnen worden 
ondergebracht. 
De verschillende activiteiten zijn geordend in categorieën. De eerste vijf 
categorieën (secretariaat, financiën, personeelszaken, concernbeleid, auditing) 
zijn activiteiten die in uitgebreide of beperkte vorm in elk bestuurlijk centrum 
aan bod komen. Het is de invulling van deze beleidsbepalende (+ statutaire) 
activiteiten die de bestuurlijke processen tussen het bestuurlijk centrum en de 
business-activiteiten bepaalt. · 
De overige twee categorieën (functionele activiteiten en dienstverlenende 
activiteiten) vormen samen de operationele activiteiten van het bestuurlijk 
centrum. 
Bij de bepaling van de positiestructuur van het bestuurlijk centrum is het 
onderscheid tussen beleidsbepalende en operationele functies belangrijk, 
omdat de eerste in combinatie met de procedurestructuren inzicht bieden in de 
'strategische' rol van het bestuurlijk centrum, terwijl de tweede inzicht biedt in 
de operationele integratie van het bestuurlijk centrum met de business
activiteiten. Een opvallende trend bij de geïntegreerde concerns in de 
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basispopulatie is een afname van de feitelijke functionele integratie op het 
bestuurlijk centrum en een omzetting van voormalige staffuncties in diensten. 

Voor de analyse van de activiteiten van het bestuurlijk centrum is in tabel 4.1 
een onderscheid gemaakt tussen activiteiten die binnen het bestuurlijk centrum 
worden uitgevoerd of gecoördineerd en waarvoor een formele Q.oncernafdeling 
bestaat (aangegeven met de letter 'c') en activiteiten , die (voor zover bekend) 
door het bestuurlijk centrum worden .u.itgevoerd of gecoördineerd, maar 
waarvoor geen aparte afdeling bestaat (deze worden aangeduid met de letter 
'u') . 

Om een vergelijking tussen de bestuurlijke centra mogelijk te maken, is 
gekozen voor een situatiebeschrijving die gold per 31 december 1993. Dit 
betekent dat de case studies die in 1992 en 1993 zijn ontwikkeld tot deze 
datum zijn geactualiseerd. 

De lijst van activiteiten van het bestuurlijk centrum in tabel 4.1 is het resultaat 
van een inventarisatie bij de basispopulatie. De indeling in de verschillende 
categorieën is gebaseerd op het belang dat aan de afzonderlijke activiteiten 
werd toegekend in de vele interviews. Bij deze indeling zijn altijd 
grensgevallen en uitzonderingen aanwezig. Zo zal een afdeling als juridische 
zaken in sommige gevallen tot het secretariaat worden gerekend. Ik kwam 
echter ook voorbeelden tegen waar deze functie volledig als dienstverlenende 
activiteit was georganiseerd. De functie is in principe uit te besteden en wordt 
hier derhalve tot de dienstverlenende activiteiten gerekend. 
Omgekeerd zijn er bij bepaalde categorieën beleidsbepalende activiteiten (o.a. 
financiën, personeelszaken) ook activiteiten opgenomen (zoals bijvoorbeeld 
cash management, management development) die als dienst kunnen worden 
uitbesteed. De uitbesteding kan echter slechts een deel van deze activiteiten 
omvatten, zodat ik ervoor kies om deze onder de betreffende categorieën te 
ordenen. (Grenzen liggen in de praktijk echter niet vast. Ontwikkelingen in de 
markt zorgen ervoor dat activiteiten die nu nog tot de beleidsbepalende 
categorieën worden gerekend, ook als dienst zouden kunnen worden 
getypeerd.) 
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Tabel4.1 Overzicht van de belangrijkste activiteiten van het bestuurlijk 
centrum (per 31-12-1993) 

Bastuurlljl< cantrumfuncties Aalbarts lndivars Stork Van Laar DSM 
Industries 

secretariaat: c c c c c 
- seaetariaat u u u u u 
• iaatverslag u u u u u 
- corporale communications (in- en u c c u 
extern) 
- investor relations u u u u u 
hnanaên: c c c c c 
·controle u u c c u 
- consolidatie u u u u u 
- emissies u u u 
-vreemd vermogen aantrekken u u u u u 
- valutamanagement u u u u u 
• cash management (treasury) u u u c u 
• fiscale zaken u u c u u 
personeelszaken: c c c 
- werkgeverstaak o.a. cao u c 
-werving en selectie (kader) u u u u u 
- management development c c u u 
- human resources management u c u 
-organisatie u u 
corporale beleid: c c 
- missie, identiteit u u u u u 
- business- planning u u u u u 
- concernplan u u 
- new business development u 
- acquisitiebeletd c u u c u 
• manall"_menr informatie~temen u u 
auditing: c 
·veiligheid u 
• gezondheid u 
- milieu c u 
• kwaliteit (tqm) u u · U u u 
- technologie c c u 
- risicopreventie c u u 

functionele afdelingen: 
- marktonderzoek u 
- produkVproces-engineering u u 
· R&D c u c c 
-inkoop c c 
-produktie 
-verkoop c 
-marketing c c 
-distributie 
dienstverlenende activiteiten: 
- automatisering u 
• consultancy c 
- opleidingen u u u 
- onroerend goed u c 
- assurantiën u c c u 
- juridische zaken c c c 
-patenten u c c u 
- public relations u c c 
- accountancy c c 
- infrastructuurbeheer c 
- onderhoud/inspectie c 
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Gist-
Brocadas 
c 
u 
u 
c 

u 
c 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
c 
c 
u 
u 
u 
u 
c 
u 
u 
u 
c 
u 
u 
c 
u 
u 
u 
u 
c 
c 

c 
c 
c 

c 

u 
c 
u 
c 
c 
c 

c 
u 

Het overzicht van tabel 4.1 laat zien dat het aantal activiteiten dat formeel op 
het bestuurlijk centrum wordt uitgevoerd of gecoördineerd bij de geïntegreerde 
concerns aanmerkelijk hoger is dan bij de minder geïntegreerde concerns. Bij 
de analyse van de beleidsbepalende activiteiten valt op dat de activiteiten van 
de categorie financiën bij de minder geïntegreerde concerns ook goed is 
ontwikkeld. De overige categorieën (personeelszaken, corporate beleid en 
auditing) zijn bij de minder geïntegreerde concerns zeer beperkt van omvang 
en veelal niet in afzonderlijke activiteiten aanwezig. 
Met betrekking tot de operationele activiteiten (functies van het primaire proces 
en dienstverlenende activiteiten) kan worden opgemerkt dat deze bij de minder 
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geïntegreerde concerns nagenoeg ontbreken. Formele coördinatie van functies 
van het primaire proces ontbreekt bij Aalberts Industries volledig op het 
bestuurlijk centrum. Bij lndivers, Stork en Van Leer zijn er wel enkele 
functionele afdelingen met een coördinerende taak (o.a. inkoop en marketing). 
Deze afdelingen zijn echter zeer klein (veelal beperkt tot één persoon). De 
R&D-activiteit was bij de meer geïntegreerde concerns tot voor kort voor een 
belangrijk deel nog centraal georganiseerd. 
Bij Gist-brocades is besloten om per 1-1-1994 de centrale R&D-afdeling te 
decentralisen, een beslissing die een jaar daarvoor nog onbespreekbaar leek. 
Ook de kleine afdeling inkoop is er als centrale activiteit verdwenen. 
Bij DSM doen zich soortgelijke ontwikkelingen voor. De centrale stafafdelingen 
worden momenteel doorgelicht om te bepalen welke activiteiten een staf-, cq 
een dienstverlenend karakter kunnen krijgen. De centrale staven zullen in 
toenemende mate worden blootgesteld aan een vorm van marktwerking, 
waarbij aan de opdrachtgever (de business units) op contractbasis diensten 
kunnen worden geleverd. 
Ondanks de decentralisatie van functies van het primaire proces bij beide 
concerns, zijn er andere overeenkomsten die blijven duiden op een sterke 
integratie tussen het bestuurlijk centrum en de business-activiteiten. Opvallend 
is dat beide concerns op het hoogste niveau de ontwikkelingsfunctie van 
nieuwe activiteiten is ondergebracht (dit wordt wel aangeduid met de 
benaming 'Corporate Venturing' of 'Corporate New Business Development'). 
Het ontwikkelen van nieuwe activiteiten buiten of tussen de bestaande 
activiteitenvelden hangt bij Gist-brocades direct onder de RvB. Bij DSM is het 
een taak van de concernstaf Corporate Planning en Ontwikkeling. Ook bij Gist
brocades is de corporate strateeg nauw bij de activiteit betrokken. 
Een andere overeenkomst betreft de aanwezigheid van een managementteam. 
In het team zijn naast de hoofden van business-activiteiten, de directeuren van 
de belangrijkste staven vertegenwoordigd. Dit overlegorgaan functioneert 
primair als een medium om beleid te ontwikkelen binnen de matrix-structuur. 

Dienstverlenende activiteiten zijn bij de meer geïntegreerde concerns voor een 
belangrijk deel nog intern georganiseerd. Veel van deze activiteiten worden 
momenteel onderzocht op de mogelijkheid om ze als profitcenter te 
organiseren of ze volledig extern onder te brengen. Bij DSM is bijvoorbeeld 
recentelijk de automatiseringsdienst CCN extern ondergebracht. Bij concerns 
als Aalberts Industries en lndivers ontbreken dienstverlenende activiteiten in 
het bestuurlijk centrum. Dit soort diensten wordt extern betrokken. 

analyse van de beleidsbepalende taken 
Tabel 4.1 kan voor wat betreft de beleidsbepalende taken worden 
vereenvoudigd tot een zevental hoofdtaken die staan vermeld in de eerste 
kolom vàn tabel 4.2. Deze tabel is een bewerking van tabel 3.1 (uit hoofdstuk 
3). 
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Tabel 4.2 Overzicht van beleidsbepalende activiteiten van het bestuurlijk 
centrum bij de basispopulatie (31-12-1993) 

107 

Aalborlo lndlvora Stork Van Leer Gist- DSM 
Industries brocades 

Beleidsbepalende activiteiten: 

- he.t creëren van een identiteit of missie x x x x x x 
-het stellen en bewaken van (financiële) x x x x x x 
doelen 

- het verevenen van cash flows x x x x x 
- het ontwikkelen en begeleiden van (X) (X) (X) x x 
managementpotentieel 

- het onderling afstemmen en x x x 
coördineren van business plannen 

- het coördineren van primaire functies x x x x x 
- het centraal onderbrengen van x x 
bepaalde primaire functies en diensten 
om schaal- en scope-effecten te 
realiseren 

- het intern ontwikkelen van nieuwe x x 
activiteiten (corporale new business 
development) 

De beleidsbepalende taken zijn kortweg aan te duiden als initiatieven op het 
gebied van identiteit, financiën, personeel, strategie en ontwikkeling van 
nieuwe activiteiten. Op basis van deze indeling is het bestuurlijk centrum van 
Aalberts Industries te typeren als een conceptuele holding. De bestuurlijke 
centra van lndivers, Van Leer en Stork zijn te typeren als een combinatie van 
een financiële holding en managementholding. Zij kennen naast uitgebreide 
financiële activiteiten enige kleine afdelingen die coördineren bij primaire 
functies zoals inkoop, marketing/verkoop) en aanzetten (o.a. management 
development) die duiden op een ontwikkeling richting een 
managementholding. Bij DSM en Gist-brocades doen zich ontwikkelingen voor 
die erop wijzen dat het bestuurlijk centrum zich transformeert van een 
operationele naar een managementholding. 

In tabel 4.3 is de positiestructuur van het bestuurlijk centrum geanalyseerd op 
de omvang (aantal personen) van de verschillende activiteiten. De activiteiten 
zijn geordend op basis van de indeling die is gehanteerd in tabel 4.1 . Het 
onderscheid tussen beleidsbepalende en operationele (functionele en 
dienstverlenende) activiteiten staat hierbij centraal. Opvallend is het grote 
aantal personen van geïntegreerde concerns dat is betrokken bij operationele 
activiteiten. 
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Tabel 4.3 Overzicht van personeelsomvang van het bestuurlijk centrum naar 
soort activiteit en typering van de positiestructuur (per 31-12-1993) 

naam concern aantal aantal aantal aantal typering positie-
personen personen personen in personen in structuur van het 
op hoofd- binnen functionele dienst- bestuurlijk centrum 
kantoor beleids- afdelingen verlenende 

bepalende van het pri- afdelingen 
functies maire_proces 

Aalberts Industries 9 3 conce!)tuele holding 
lndivers 33 21 12 financiële/ 

managementholding 
Sterk 130 40 20 70 financiële/ 

managementholding 
Van Leer 112 25 79 8 financiële/ 

managementholding 
DSM 3185 195 1150 1840 management-

/operationele 
holding 

Gist-brocades 1070 390 596 84 management-
/operationele 
holding_ 

Bij de actualisatie van de case studies bleek hoe snel positiestructuren kunnen 
wijzigen. Bij concerns waarbij het bestuurlijk centrum en de business units 
sterk geïntegreerd zijn en waarbij het bestuurlijk centrum omvangrijk is, doen 
zich de grootste veranderingen voor. Hier bestaat een sterke verwantschap 
tussen DSM en Gist-brocades. 

De concernomvang van de bestuurlijk centra van geïntegreerde concerns is 
aanmerkelijk groter dan van de niet-geïntegreerde concerns. Dit legt een grote 
druk op deze bestuurlijk centra om waarde toe te voegen. Zij moeten een veel 
grotere post 'concernoverhead' met hun waarde toevoegende activiteiten 
verantwoorden. Dit is een belangrijke kracht die leidt tot decentralisatie van 
activiteiten zoals R&D (zoals oa bij Gist-brocades) waarvan de toegevoegde 
waarde niet direct meetbaar is. 
Ook bij het concern Van Leer staat centrale R&D ter discussie. Anderzijds 
zetten enkele geïnterviewden bij dit concern vraagtekens bij een verdere 
doorvoering van het dienstverlenend concept dat wordt gehanteerd voor de 
activiteiten van het bestuurlijk centrum. Binnen het concern leeft bij sommigen 
de opvatting dat de huidige omvang van het bestuurlijk centrum aan de krappe 
kant is. 
Het bestuurlijk centrum van minder geïntegreerde concerns is aanmerkelijk 
kleiner. De concernoverhead is hier relatief beperkt. Een conclusie zou hier 
kunnen luiden dat de druk op waardetoevoeging relatief gering is. Dit staat in 
schril contrast met de ervaren praktijk. De persoonlijke commitments die 
unitmanagers binnen de minder geïntegreeTde concerns met de concerntop 
aangaan, werken blijkbaar sterk motiverend. 

1.1.2 Positiestructuur van de business-activiteiten 

Voor een typering van de positiestructuur van de business-activiteiten wordt 
gebruik gemaakt van het begrippenapparaat van unitmanagement (zie 
Wissema; 1987). In tabel 4.4 zijn de soorten en aantallen bedrijfseenheden 
vermeld die binnen de concernpopulatie aanwezig zijn. Om een vergelijking 
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van de positiestructuren mogelijk te maken zijn in tabel 4.5 de intern 
gehanteerde begrippen vermeld en de belangrijkste ordeningsdimensies 
(functie, produkt, regio en/of klant) van de structuur aangeduid. Tenslotte vindt 
een typering van de positiestructuur plaats aan de hand van de typologie van 
Wissema. Opvallend is dat de onderzochte concerns veelal een hybride 
structuur kennen. 

Tabel 4.4 Soorten en aantallen bedrijfseenheden binnen de 
basispopulatie (per 31-12-1993) 

naam aantal divisies aantal strategische aantal bu's aantal werkmaat-
concern business units of schappijen 

Qroepen 
Aalberts 4 20 
Industries 
lndivers (4) 20 
Stork 12 85 
Van Leer (4) 15 75 
DSM 9 25 
Gist- 3 5 
brocades 

Tabel 4.5 Typering van de positiestructuur van de business-activiteiten 

naam binnen het concern leidend principe bij de typering positiestructuur 
concern gehanteerde positiestructuur: ordening van de business 

benaming voor de naar functie, produkt, activiteiten aan de hand 
positiestructuur van regio en/ol klant van het begrippenkader 
de business-activiteiten rond unit-management 

(Wissema, 1987) 
Aalberts werkmaatschappijen produkt units met decentrale 
Industries staven 
lndivers werkmaatschappijen produkt(+ regio) units met decentrale en 

binnen een groep enkele centrale' staven 
Stork g·roepen en produkt(+ regio) units met decentrale en 

werkmaatschappijen enkele centrale staven 
Van Leer groepen, strategische produkt (+ regio) units met decentrale en 

business units, business centrale (voornamelijk 
units dienstverlenendel staven 

DSM divisies, business units, produkt (+functie, regio) units met centrale en 
produktielocaties decentrale staven 

Gist- divisies, business units, produkt (+functie) units met centrale en 
brocades werkmaatschappijen decentrale staven 

Als voor het begrip 'business unit' de ruime definitie van één of meer 
resultaatverantwoordelijke produkt-marktcombinaties wordt gehanteerd, kan 
ook een werkmaatschappij onder deze benaming vallen. Voor de minder 
geïntegreerde concerns (zoals Aalberts Industries) kan dan de typering 'units 
met decentrale staven' worden gebruikt. Voor de overige concerns geldt de 
typering 'units met decentrale en centrale staven'. 
Zowel bij DSM (in de jaren zeventig) als Gist-brocades (begin jaren tachtig) is 
een divisie-structuur gecreëerd, die later is aangevuld met business units. De 
geïntegreerde concerns zijn derhalve het best aan te duiden met 'units met 
centrale en decentrale staven'. 
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Met betrekking tot ontwerpregel 1, waarin voor de verschillende 
inrichtingsvormen de samenhang tussen de positiestructuur van het bestuurlijk 
centrum en de business-activiteiten ter sprake komt, kan worden opgemerkt dat 
deze samenhang voor de minder geïntegreerde concerns (Aalberts Industries, 
lndivers, Stork) overeenstemt met de praktijk. Er doen zich echter problemen 
voor bij de meer geïntegreerde positiestructuren (o.a. van DSM en Gist
brocades). De van oorsprong functionele structuur is hier al verder gekanteld 
dan de unit marketing of unit matrix-structuur, die Wissema (1987, blz. 19-20) 
als tussenvormen ziet. 
Anderzijds zijn er bij bijvoorbeeld Gist-brocades ook signalen waar te nemen 
die duiden op een versterking van een matrix-achtige structuur. Zo dient te 
worden vermeld dat teleurstellingen met structuur-veranderingen in de jaren 
tachtig daar hebben geleid tot cultuurinterventies (o.a. de instelling van 
multidimensionele teams) om het gewenste ondernemerschap aan de basis te 
creëren. Hierbij werd als toekomstige positiestructuur een flexibele 
projektenorganisatie genoemd (1 ). 

1 .1.3 Conclusie ten aanzien van de positiestructuren 

De bestuurlijke centra van de geïntegreerde concerns worden kleiner en gaan 
zich meer terugtrekken hun 'strategische taak', de operationele integratie 
tussen bestuurlijk centrum en business activiteiten via centrale functies (zoals 
R&D, inkoop, etcetera) van het primaire proces neemt af. 
Ook de andere afdelingen van deze bestuurlijke centra worden doorgelicht op 
hun activiteiten om te bepalen wat centraal, decentraal of extern kan worden 
uitgevoerd. Bij hetgeen centraal blijft, wordt een onderscheid gemaakt tussen 
wat tot de beleidstaak moet worden gerekend (en een staffunctie blijft) en wat 
als dienstverlening kan worden beschouwd (een dienst- of service-activiteit). 
Voor de laatste soort activiteiten wordt de verplichte winkelnering afgeschaft en 
kunnen business units contracten aangaan, die na een zekere aanloopperiode 
van verplichte afname ruimte moeten bieden om extern de dienst te betrekken. 
Bij de geïntegreerde concerns ligt bovendien het tussenliggende divisieniveau 
onder vuur en intervenieert de concerntop over dit niveau heen naar de 
business units. Afslankingen vinden niet alleen plaats op het bestuurlijk 
centrum, maar momenteel juist ook op het divisieniveau daaronder. 
Bij de minder geïntegreerde concerns (de 'overnemers') is sprake van een 
lichte toename van de omvang van het bestuurlijk centrum. Het bestuurlijk 
centrum moet hier met name onder invloed van toenemende concurrentie en 
internationalisatie van markten meer gaan coördineren tussen de 
bedrijfseenheden. 
De positiestructuur van de geïntegreerde concerns (zelfgroeiers) en de minder 
geïntegreerde concern (overnemers) van de basispopulatie convergeren naar 
hybride produkt/markt-structuren. Deze conclusie bevestigt eerdere 
bevindingen van Van Londen (1992, blz. 217-222). 

1.2 PROCEDURESTRUCTUREN 

Bij de procedurestructuren maak ik een onderscheid tussen het 
middelenallocatie-systeem, het monitoring-systeem en het incentive-systeem. 
De onderscheiden systemen zelf zijn weer onderverdeeld in 'subsystemen'. 
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1.2.1 middelenallocatie-systeem 

De subsystemen bij het middelenallocatie-systeem zijn de al of niet centrale 
financiering van activiteiten, cash flow-verevening, goedkeuringsprocedures, 
detachering van controllers en de aansprakelijkheidsstelling van het concern 
bij faillisement van een dochteronderneming. 

Ontwerpregel 2 geeft voor de verschillende inrichtingsvormen een 
beschrijving van de subsystemen van het middelenallocatie-systeem. Bij de 
onderzochte concerns blijken bepaalde subsystemen (zoals cash flow
verevening, goedkeuringsprocedures) een groter onderscheidend vermogen 
te hebben dan andere (zoals de centrale bankiersfunctie, aansprakelijk
heidsstelling bij faillisement). 
Het bestuurlijk centrum van bijna alle onderzochte concerns vervult de centrale 
bankiersfunctie. Bij Aalberts Industries, lndivers en Van Leer is de financiei"Jng 
volledig centraal georganiseerd. Bij Stork hebben de werkmaatschappijen wel 
een eigen lopende rekening bij een bank (met een kredietplafond). Bij de 
'mini-cases' leverde Atag in dit verband een opvallende bevinding op. Bij dit 
concern is de bankiersfunctie praktisch volledig extern ondergebracht (het 
bestuurlijk centrum heeft enkel een rentekorting bij de banken bedongen). De 
rol van het bestuurlijk centrum van Atag beperkt zich voor wat betreft de 
financiën voornamelijk tot consolidatie van de cijfers. 
Cash flow-verevening blijkt een belangrijk onderscheidend gegeven. Bij 
concerns als Aalberts Industries wordt nadrukkelijk gesteld dat overheveling 
van cash flows, en de daaruit voortvloeiende financiële kruisverbanden, uit den 
boze is. De werkmaatschappijen moeten zelfgenererend zijn en direct 
bijdragen aan de winst per aandeel. De afdracht aan het bestuurlijk centrum is 
een percentage van het bedrijfsresultaat en wordt i;langewend voor het 
acquisitiebeleid en de dividenduitkering aan de aandeelhouders. Een 
soortgelijke opvatting wordt gedeeld door het topmanagement van Walters 
Schaberg. Het realiseren van synergie (zowel financieel als in andere vormen) 
wordt niet als concerntaak beschouwd. 
Bij DSM en Gist-brocades wordt zeer nadrukkelijk gesproken over cash flow
verevening waarbij 'rijpe' activiteiten de cash flow leveren voor de ontwikkeling 
van nieuwe activiteiten. (Divisies bij DSM kennen een dividendregeling. Zodra 
het eigen vermogen van een divisie boven de 40% komt, vindt een afroming 
plaats door het bestuurlijk centrum.) 
Bij alle concerns is sprake van aparte goedkeuringsprocedures voor grotere 
investeringen. Bij de meer geïntegreerde concerns zijn deze meer 
geformaliseerd en moet een langer parafencircuit worden doorlopen. Tevens is 
bij deze concerns veelal sprake van een 'second opinion' door centrale 
stafafdelingen. 
Bij lndivers, Van Leer, Stork en Gist-brocades zijn controllers bij de 
bedrijfseenheden aangesteld die hiërarchisch aan de centrale afdeling 
Financiën rapporteren. Voor zover bekend stelden bijna alle concerns zich 
garant voor een eventueel faillisement van hun in Nederland gevestigde 
werkmaatschappijen. De aansprakelijkheidsverklaring conform het artikel 403 
lid 1 sub f Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door Walters Schaberg niet 
ondertekend (2). 
De bevindingen aangaande-ontwerpregel 2 zijn samengevat in tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Bevindingen met betrekking tot het middelenallocatie-systeem bij 
de basispopulatie 

naam centrale cash flow- goed- 'second detachering aansprake-
concern bankiers- verevening keurings- opinions' controllers lijkheid bij 

functie procedures van concern faillisse-
staven ment 

Aalberts + + + 
Industries 
lndivers + + + + + 
Sterk + + + + (+) 
Van Leer + + + + + + 
DSM + + + + + 
Gist- + + + + + + 
brocades 

Als conclusie kan ten aanzien van deze procedurestructuur worden gesteld dat 
de financiële ruimte om als werkmaatschappij- of business unit-manager eigen 
beleid te maken ook in minder geïntegreerde concerns heel beperkt kan zijn. 
Bij geïntegreerde concerns spelen formele goedkeuringsprocedures in de 
vorm van 'second opinions' van stafafdelingen en van de RvC een belangrijke 
rol. Het niet aangaan van aansprakelijkheidsrisico's bij faillissement speelt 
nadrukkelijker bij niet geïntegreerde concerns (zie 'mini-cases'). · 

1.2.2 monitoring-systeem 

Tot het monitoring-systeem reken ik de informatie-uitwisseling tussen 
bestuurlijk centrum en business-activiteiten, de strategische beleidsvorming en 
de overlegstructuur. 

De informatie-uitwisseling tussen business-activiteiten en het bestuurlijk 
centrum is conform ontwerpregel 3 bij de minder geïntegreerde concerns als 
Aalberts Industries en Stork meer financieel van aard en frequenter. 
Bij DSM en Gist-brocades vindt uitgebreide rapportage van niet-financiële 
informatie plaats. Bij DSM wordt bijvoorbeeld een rapportagesysteem onder de 
naam 'Business Strategie Dialogue' voor de business units gehanteerd. Bij dit 
strategisch informatiesysteem worden begrippen gehanteerd zoals kritische 
succesfactoren (ksf's} en strategische business indicatoren (sbi's). Het systeem 
is gericht op signalering van afwijkingen van 'streefwaarden' van sbi's. 
Met betrekking tot de beleidsvorming kan worden opgemerkt dat de 
werkmaatschappijen bij alle concerns worden geacht eigen business plannen 
te ontwikkelen. Bij de minder geïntegreerde concerns dient het business plan 
met name als input voor het budget- en investeringsplan en wordt een kortere 
planningshorizon gehanteerd dan bij de meer geïntegreerde concerns. 
Bij de meer geïntegreerde concerns moeten de business plannen passen 
binnen de kaders die worden bepaald door de concernstrategie. Er worden 
vooraf al of niet in de vorm van 'managementletters' of concernplannen kaders 
aangereikt. Veelal vindt discussie en aanpassing van de business plannen 
plaats in een jaarlijkse beleidsvormingscyclus. Overigens dient te worden 
vermeld dat de input in dit soort beleidscycli steeds meer door de business
activiteiten zelf wordt bepaald. De mate van integratie of afstemming tussen 
business plannen wordt in de praktijk ook sterk beïnvloed door wensen van de 
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tussenliggende general managementniveaus (divisie- of groepsniveau); deze 
kunnen onderling sterk verschillen. 
Het overlegsysteem is bij de meer geïntegreerde concerns (DSM, Gist
brocades) sterker geformaliseerd. Het heeft hier de vorm van collectief overleg. 
Dit blijkt o.a. uit de instelling van management teams, die zich bezig houden 
met het voorbereiden van concernbeleid. 
Bij de minder geïntegreerde concerns is eerder sprake van bilateraal overleg 
en persoonlijk bezoek van de concerntop bij de werkmaatschappijen (en op de 
werkvloer: 'management bij walking around'). De agenda's van de concerntop 
van geïntegreerde bedrijven blijken meer via vergaderschema's te worden 
bepaald. Een opvallende uitzondering in dit verband is het niet sterk
geïntegreerde Stork, waar veel overleg met de concerntop is geformaliseerd. 
Dit blijft overigens sterk bilateraal van karakter (de voortgangsbesprekingen 
van de twaalf groepen afzonderlijk met de concerntop kunnen in dit verband 
worden genoemd). De bevindingen met betrekking tot het monitoring-systeem 
zijn samengevat in tabel 4.7. 

Tabel 4. 7 Bevindingen van de analyse van het monitoring-systeem bij de 
basispopulatie 

naam Informatiesysteem output strategische overleg structuur 
concern beleidsvorming en 

plannlngshorlzon 
Aalberts uitgebreid financieel budgetplan sterk accent bilateraal 
Industries business op korte 

plan termijn 
lndivers u~gebreid financieel budgetplan korte en bilateraal 

beperkt strategisch concernplan lange termijn 

Sterk uitgebreid financieel budgetplan korte en veel bilateraal 
en strategisch business middellange 

plan termijn 
Van Leer uitgebreid financieel budgetplan accent op bilateraal 

beperkt strategisch =business korte termijn 
plan 

DSM uitgebreid financieel budgetplan korte en collectief 
en strategisch business lange termijn 

plan en 
bijstelling 
concernplan 

Gist- uitgebreid financieel budgetplan korte en collectief 
brocades en strategisch business lange termijn 

plan en 
bijstelling 
concernplan 

Een conclusie ten aanzien van deze procedurestructuur luidt dat bij 
geïntegreerde concerns meer en bredere (niet-financiële) informatie wordt 
gerapporteerd naar het bestuurlijk centrum, dan bij de minder geïntegreerde 
concerns. 
Bij de minder geïntegreerde concerns is de informatie-uitwisseling meer 
beperkt tot financiële informatie. Het overleg is meer bilateraal van aard 
(tussen business unit- of werkmaatschappijmanager en de betreffende 
concernmanager) en de informatie-uitwisseling is bij minder geïntegreerde 
concerns meer persoonlijk van aard (informeler). 
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1.2.3 Incentive-systeem 

Subsystemen van het incentive-systeem zijn het beloningssysteem en het 
benoemingenbeleid. 

Ontwerpregel 4 doet uitspraken over het belonings- en benoemingen
systeem voor de managers van de bedrijfseenheden bij de verschillende 
i nrichtingsvormen. 
Bij de minder geïntegreerde concerns was meer sprake van prestatiebeloning, 
vormde de bonus een hoger percentage van het basissalaris en was de bonus 
directer gekoppeld aan het bedrijfsresultaat van de eigen bedrijfseenheid. Bij 
de meer geïntegreerde concerns wordt de prestatiebeloning aan meerdere 
factoren gekoppeld (en niet alleen aan het resultaat van een afzonderlijke 
unit). 
Het benoemingenbeleid is bij geïntegreerde concerns meer geformaliseerd. 
Binnen DSM bijvoorbeeld is een speciale benoemingscommissie ingesteld 
waarbij leden van de RvB zijn betrokken, maar waarin zij niet zelf zitting 
hebben. Bij de kleinere minder geïntegreerde concerns ontbreken formele 
procedures voor het benoemingenbeleid. Deze zijn vaak het privilege van de 
concerntop of de voorzitter van de RvS. Het ontwikkelen van management 
potentieel en het kweken van een corporate identity is bij DSM een belangrijke 
taak van het bestuurlijk centrum. 
Bij concerns zoals Van Leer, Sterk worden momenteel veel 
opleidingsactiviteiten uitbesteed of verzelfstandigd in profitcenters. 
Bij de minder geïntegreerde concerns zoals Aalberts Industries werd het 
belang van het werven van goede managers benadrukt, maar beperkt 
opleiding zich tot voornamelijk 'training on the job'. 

In het algemeen kan worden gesteld dat het denken in termen van personen in 
plaats van structuren bij de niet-geïntegreerde concerns veel sterker aanwezig 
is. Uitspraken als 'goeie managers zijn schaars', 'een goeie manager kan ook 
bij tegenwind goede resultaten behalen', 'een manager is voor meer dan 80% 
verantwoordelijk voor het bedrijfsresultaat' kwamen in de interviews met 
personen van de minder geïntegreerde concerns regelmatig naar voren. 
Bij Aalberts Industries was een ervaringsregel dat 75% van het management 
binnen twee jaar na overname was vervangen. Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat dit concern zich o.a. richt op de acquisitie van familiebedrijven, 
die willen doorgroeien en/of waar opvolgingsproblemen spelen. Uit dit 
voorbeeld mag dus niet worden afgeleid dat de zekerheid van een 
managementfunctie bij een geïntegreerd concern groter is dan bij een niet
geïntegreerd concern. Uit de vele reorganisaties (afslankingen) die zich in het 
bestuurlijk centrum en de business activiteiten van geïntegreerde concerns 
voordoen, lijkt momenteel eerder het tegenovergestelde te gelden. 
In tabel 4.8 is de analyse van het incentive-systeem samengevat. 
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Tabel 4.8 Bevindingen van de analyse van het incentive-systeem bij de 
basispopulatie 

naam beloningssysteem benoemingensysteem 
concern 

prestatie- omvang belonlngs- formele management 
beloning op bonus in criterium procedures VOO development 
basis van relatle tot voor unit- benoemingen-
een vooraf basissalaris managers systeem van 
bepaalde het topkader 
formule 

Aalberts ja geen maximum unit-resultaat afwezig beperkt tot werving 
Industries + genoemd en ,raining on the 

aandelenopties job' 
lndivers ja geen maximum unit-resultaat beperkt aanwezig beperkt MD-

+ genoemd programma 
aandelenopties 

Van Leer ja maximaal voornamelijk beperkt aanwezig MD-programma 
30% unit-resultaat; 

1/3 door niet-
financiële 
resultaten 

Sterk nee geen maximum werkmaatschap beperkt aanwezig MD-programma 
genoemd pij- en groeps-

geen aandelen- resultaat+ 
participatie persoonlijke 

factor 
DSM nee geen maximum mix van unit- en benoemings- uitgebreid MD-

genoemd divisie-resultaat commissie programma 
+ specifieke 
taakstellingen 

Gist- ja geen maximum mix van unit- en afwezig MD-programma 
brocades genoemd concern-

geen aandelen- resultaat 
participatie en lange termijn 

doelstellinqen 

Ten aanzien van deze procedurestructuur kan worden opgemerkt dat de 
beloningscriteria bij geïntegreerde concerns complexer zijn en minder 
eenduidig worden gekoppeld aan het resultaat van een afzonderlijke unit. 
Het benoemingenbeleid is bij geïntegreerde concerns meer geformaliseerd en 
minder het persoonlijk domein van de concerntop. 

samenhang positie- en procedurestructuren 
Ontwerpregel 5 heeft betrekking op de congruentie tussen positie- en 
procedurestructuren binnen de onderscheiden inrichtingsvormen. 
Voor deze ontwerpregel verwijs ik naar de overzichtschema's van de positie
en procedurestructuren in bijlage 1 en 2. Dit is tabel 3 van de case analyses 
van Aalberts Industries en Van Leer, tabel 4 van de case analyse van lndivers 
en Stork en tabel 6 van die van DSM en Gist-Brocades. 
Samenvattend kan ten aanzien van deze ontwerpregel worden opgemerkt dat 
de samenhang tussen de positie- en procedurestructuren aanwezig is, maar 
minder eenduidig dan in de inrichtingsvormen wordt verondersteld. 
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2 Bevindingen met betrekking tot de situationele factoren 

Hier worden de ontwerpregels geëvalueerd die betrekkking hebben op 
situationele factoren die van invloed zijn op het vraagstuk van de primaire 
ordening. Bij de situationele factoren is een onderscheid gemaakt tussen 
factoren van de business-portfolio en factoren die zijn terug te voeren op de 
interne organisatie-omgeving (zie ook figuur 3.2 van hoofdstuk 3). 

2. 1 DE BUSINESS-PORTFOLIO 

Voor de analyse van situationele factoren die samenhangen met de business 
portfolio wordt een onderscheid gemaakt tussen de samenstelling van de 
portfolio en specifieke concernrisico's die zijn verbonden aan de aard van de 
business. 

2.1.1 Samenstelling van de portfolio 

Bij de samenstelling van de portfolio wordt gekeken naar het aantal en de 
heterogeniteit van de business-activiteiten in de portfolio en naar de onderlinge 
samenhang tussen de activiteiten. 

aantal en heterogeniteit van de portfolio-activiteiten 
Voor de bepaling van het aantal en de heterogeniteit van de portfolio
activiteiten wordt gebruik gemaakt van de Standaard Bedrijfs Indeling van het 
CBS (1993}. 
Zodra het aantal klassen vier of meer bedraagt, wordt gesproken van een 
heterogene portfolio. Dit aantal komt overeen met de grens die Campbell & 
Goold in hun onderzoek (1987) hanteren. Een en ander is gebaseerd op een 
ervaringsregel dat de inhoudelijke bemoeienis van de concerntop sterk 
terugloopt, zodra het aantal kernactiviteiten het aantal van drie overstijgt (zie 
C&G, blz. 224). De CBS-indeling kijkt eigenlijk alleen naar de breedte van de 
portfolio in termen van mogelijke eindmarkten. 
Bij de bespreking van de samenhang tussen de activiteiten komt ook de 
'diepte' van de portfolio aan bod (zie ontwerpregel 7). Dan wordt gekeken naar 
de mate van verticale integratie. Verticale integratie kan zowel voor- als 
achterwaarts plaatsvinden. Een onderneming die verticaal integreert gaat 
meerdere schakels binnen een bedrijfskalom zelf uitvoeren. Het ligt voor de 
hand dat de opeenvolgende activiteiten binnen de bedrijfskalom elkaar 
'grondstoffen' toeleveren (3}. 



Tabel 4.9 

naam 
concern 

Aalberts 
Industries 

lndivers 

Stork 

Van Laar 

DSM 

Gist-brocadas 
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Typering portfolio aan de hand van de Standaard Bedrijfsindeling 
(CBS, 1993) 

omschrijving kernactiviteiten Standaard. Bedrljfs Typering 
Indeling (CBS,1993) portfolio 
nummer van klasse (> 3 klassen Is 

heterogeen) 
toeleverancier in de metaalindustrie 2812,2840,2851,2913, heterogeen 
en eindproducent van vitrines, 2940,3612 
schuifdeuren, appendaqes etc. 
inspectie, reparatie en fabricage van 2911,3530 homogeen 
hete luchtonderdelen van gasturbines 
venture-capital-activiteiten 
industriële systemen en diensten met 1730,2830,2912,2923, heterogeen 
name gericht op de primaire behoeften 2953,2954,2956 
(eten, wonen kleden) 
industriële containers en afsluitingen, 2112,2522,2821,2871, heterogeen 
consumentenvarpakkingen, 3710 
papiermache-produkten, flexibele 
produkten 
zeven kerngebieden: basismaterialen 1110,2414,2415,2419. heterogeen 
(koolwaterstoffen, basispolymaran), 2417,2430,2441,2470, 
parformanee materialen (engineering 2513,2521,2522,2524, 
kunststoffen, synthetische rubbers en 3430,3720 
constructieharsen ), materialen-
varwerking (engineering kunststoffen, 
etc.), chemische basisproduk1en en 
kunstmest, fijnchemie, coatingharsen 
en anaroie 
gist en bakkerij-ingrediënten, 1571, 1585, 1588,1589, heterogaan 
penicillines en afgeleiden, semi- 1730,2412, 2441,2451, 
synthetische panicillinas, enzymen voor 2452 
wasmiddelen, zetmealconvarsie, 
textialbawarking, voedingsmiddelen; 
vaevoadaranzyman, kleurstoffen, anti-
schimmelpreparatan, tests en 
gistextracten 

In ontwerpregel 6 wordt een negatief verband verondersteld tussen de 
heterogeniteit van de portfolio en de mogelijkheid tot inhoudelijke bemoeienis 
van de concerntop. Een belangrijke bevestiging voor deze ontwerpregel wordt 
gevonden in het voorbeeld van lndivers. Dit concern kende tot midden jaren 
tachtig een sterke diversiteit aan activiteiten (de oorspronkelijke naam staat 
voor Industriële diversificatie). Vanaf midden jaren tachtig vond een 
concentratie plaats op de inspectie, onderhoud en reparatie van hete-lucht
componenten van gasturbines. Met de concentratie van activiteiten veranderde 
de taak van het bestuurlijk centrum van financiële holding naar een 
managementholding. Op het bestuurlijk centrum werden coördinerende 
functies gecreëerd voor o.a. marketing, technologie, human resources. 
Overigens bleef de omvang van het bestuurlijk centrum beperkt. 
Omgekeerd kan worden gesteld dat de heterogene portfolio een sterke druk 
legt op de meer geïntegreerde concerns als DSM en Gist-brocades. Zowel 
DSM als Gist-brocades (4) zijn intern gegroeid vanuit één kern met een beperkt 
aantal basistechnologieën. Beide kennen daardoor van oorsprong sterke 
functionele lijnen van het bestuurlijk centrum naar de business-activiteiten. 
Door de uitwaaiering aan de basis is een grote diversiteit aan 
produkt/marktcombinaties ontstaan. Deze heterogeniteit aan de basis heeft bij 
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beide concerns geleid tot het 'doorknippen' van functionele lijnen en het 
ontstaan van meer 'autonoom' opererende business-units. 

de samenhang tussen de activiteiten 
Bij de samenhang tussen de activiteiten wordt gekeken naar de 
grondstoftoelevering (verticale integratie), gemeenschappelijk gebruik van 
utilities, en overlap in commerciële kanalen en het belang van de merknaam. 

In ontwerpregel 7 wordt een positief verband verondersteld tussen de mate 
van verticale integratie bij de business activiteiten en de samenhang met meer 
geïntegreerde inrichtingsvormen. 
Verticale integratie als kenmerk voor de concernactiviteiten speelt met name bij 
de meer geïntegreerde concerns zoals DSM en bij Gist-brocades. Beide 
concerns kennen een ontwikkeling waarbij aanvankelijk met behulp van 
enkele basistechnologieën met name bulkprodukten werden ontwikkeld. Later 
zijn beide concerns zich voorwaarts gaan integreren. Vanuit de 
basisactiviteiten ging men op zoek naar activiteiten, die zich dichter tegen 
eindmarkten bevinden (hoger in de bedrijfskolom). Dit zijn over het algemeen 
activiteiten met een hogere toegevoegde waarde. 
Bij onderlinge toelevering ontstaat een probleem met de verrekenprijs als de 
interne kostprijzen hoger liggen dan de marktprijzen. Een dergelijke situatie 
doet zich o.a. voor bij DSM. Hier liggen de interne kostprijzen van enkele 
bulkprodukten (koolwaterstoffen, copolymeren) boven de marktprijs, die was 
ingezakt onder invloed van overcapaciteit en de economische recessie sinds 
1991. Er vindt dan een onderhandelingsspel plaats over de lastenverdeling 
tussen de betrokken divisies (en business units), een spel waarbij de 
concerntop veelal als scheidsrechter moet optreden. 
Bij een concern als Aalberts Industries, waar onderlinge toeleveranties een 
zeer beperkt aandeel van de omzet van de werkmaatschappijen bepalen, 
geschiedt dit op basis van vrijwilligheid en tegen marktprijzen. 

In ontwerpregel 8 wordt een verband gelegd tussen het aantal 
gemeenschappelijke utilities bij de business-activiteiten en de samenhang met 
de meer geïntegreerde inrichtingsvormen. 
Bij concerns als Gist-brocades en DSM met grote geïntegreerde 
produktielocaties kennen de daar aanwezige business units 
gemeenschappelijke voordelen van het gebruik van infrastructuur zoals 
wegen, voorzieningen (electriciteit, water, etc.), opslagruimte, 
produktiemiddelen, etc. Bij de afstemming van het gebruik van die units is er 
echter wel vaak behoefte aan coördinatie door een instantie boven de partijen 
die de verschillende belangen afweegt. Voor de produktielocatie van DSM in 
LimbUrg bestond bijvoorbeeld tot begin jaren negentig de Limburg BV als 
coördinerend orgaan. Dit orgaan dat zowel als juridisch werkgever als 
dienstverlener optrad, kon een grote omvang en status binnen het concern 
ontwikkelen. Inmiddels is de Limburg BV opgesplitst in drie kleinere eenheden 
(oa Sociale Eenheid Limburg, DSM Services, Industrieel Terrein Beheer). De 
markt doet hier zijn intrede o.a. veel onderhoudswerkzaamheden worden 
bijvoorbeeld uitbesteed. 
Het gebruik van specifieke gemeenschappelijke voorzieningen op dezelfde 
locatie door meerdere resultaatverantwoordelijke marktpartijen (business units) 
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vereist coördinatie van bovenaf. Bij de Site Delft van Gist-brocades doen zich 
soortgelijke coördinatievraagstukken voor. 

Een interessante bevestiging van ontwerpregel 9, waarin een positief 
verband wordt verondersteld tussen de overlap in commerciële kanalen en de 
samenhang met meer geïntegreerde inrichtingsvormen, biedt het concern 
lndivers. Met de concentratie van de activiteiten op de gasturbine-markt werd 
een coördinatie van de marketing- en verkoopactiviteiten noodzakelijk op 
concernniveau. De onderlinge concurrentie tussen de werkmaatschappijen om 
de gunst van een relatief beperkt aantal klanten (met name 
luchtvaartmaatschappijen) werkte negatief voor het concern als geheel. De 
klant speelde de werkmaatschappijen onderling tegen elkaar uit. Het 
concernbelang eiste een stroomlijning van bovenaf. lndivers is ook een 
concern dat sinds midden jaren tachtig naar een meer geïntegreerd 
concernverband groeit. 
Een ander voorbeeld, dat in dit verband kan worden genoemd, speelt binnen 
de divisie Kunststoffen van DSM. Hier is bijvoorbeeld sprake van 
marktverdringing van polypropeen door het goedkopere polyetheen op de 
verpakkingsmarkt Dit vraagt ook om coördinatie op divisieniveau om bij de 
afweging van het tempo van verdringing het concernbelang te bewaken. 

Het belang en de bescherming van de concernmerknaam als stimulans voor 
een meer geïntegreerde inrichtingsvorm, dat in ontwerpregel 10 is verwoord, 
werd bij de zes onderzochte concerns niet bevestigd. Een mogelijke verklaring 
is waarschijnlijk gelegen in het feit dat de concerns zich met name richten op 
industriële markten en niet direct op de consumentenmarkt. De naam wordt in 
de industriële markt blijkbaar minder van bovenaf bepaald, maar meer door het 
netwerk van onderlinge contacten en ervaringen. 
Een werkmaatschappij-directeur van de Aalberts Industries Groep benadrukte 
het belang van de concernnaam en het lidmaatschap van de groep bij 
onderhandelingen met bepaalde toeleveranciers. Vanwege het lidmaatschap 
en de daarbij behorende financiële garantstelling van het concern kan men 
bepaalde extra kortingen bedingen. Op het briefpapier van de 
werkmaatschappij is dus ook de naam van het concern vermeld. 
Bij de Stork Groep is de concernnaam als voorvoegsel aan praktisch alle 
werkmaatschappijnamen toegevoegd (met uitzondering van de groep 
lndustrial Services International). 
Aandacht voor de concernnaam is op basis van dit onderzoek niet te typeren 
als een privilege van geïntegreerde concerns. Zowel bij geïntegreerde 
concerns (Gist-brocades) als bij minder geïntegreerde concerns (Stork, Van 
Leer) bestaat een afdeling Corporate Communications die zich o.a. met de 
concernnaam bezighoudt. 
Bij minder geïntegreerde concerns lijkt het gebruik van de concern- of 
groepsnaam een relatief eenvoudig instrument om identiteit naar buiten te 
creëren en daar onderhandelingsvoordeel (o.a. met toeleveranciers) uit te 
halen. 

2.1.2 Risico's verbonden aan de aard van de business 

Hier wordt een aantal algemene kenmerken van de business activiteiten 
besproken zoals investeringsomvang en pay back-periode, R&D- en 
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kapitaalsintensiteit, de conjunctuur-gevoeligheid, milieubelasting, etcetera, 
waaraan risico's zijn verbonden voor het concern als geheel. Het is de 
inschatting van deze risico's die de concerntop ertoe brengt zich inhoudelijk 
met de business activiteiten te bemoeien en daarbij ondersteuning te zoeken 
van stafafdelingen. Bij deze risico's gaat het niet om een objectief meetbaar 
gegeven, maar om de risicoperceptie van de concerntop. 

Ontwerpregel 11, waarin een verband wordt gelegd tussen de omvang en 
pay-backperiode van investeringen en de samenhang met de meer 
geïntegreerde inrichtingsvormen, speelt met name voor kapitaalintensieve 
business-activiteiten, waarbij grote, niet deelbare, investeringen moeten 
worden gedaan. Voorbeelden van dergelijke investeringen zijn o.a. de bouw 
van een nieuwe fabriek of de ontwikkeling van een nieuw produkt, etc. 
Zowel bij Gist-brocades als bij DSM geldt dat voor het bouwen van een nieuwe 
fabriek al snel bedragen gemoeid zijn van 50 tot 100 miljoen gulden. Met de 
omvang van dit soort bedragen groeien de risico's voor het concern als geheel. 
Dit leidt tot nader onderzoek en 'second opinions' van daartoe geautoriseerde 
stafafdelingen. 
Opnieuw kan ook het concern lndivers, en meer specifiek het inkopen in het 
PW4000-project, in dit verband als voorbeeld worden aangehaald. Het wel en 
wee van het concern werd voor een belangrijk deel gekoppeld aan het slagen 
van dit project van de ontwikkeling van een nieuw revolutionair type 
gasturbinemotor. De concerntop is hier de initiator en coördinator. In de 
vliegtuigindustrie (en in mindere mate in de auto-industrie) geldt in het 
algemeen dat bij het ontwikkelen van een nieuw type vliegtuig of auto het 
voortbestaan van het concern als geheel wordt ingezet (zie bijvoorbeeld 
Fokker met de ontwikkeling van de Fokker-1 00 en Fokker-50 programma's). 

produkt- en procesinnovatie 
Een specifieke vorm van kapitaalsintensiteit is gemoeid met de R&D-activiteit. 
De mate waarin produkt- en procesinnovatie het concurrentievoordeel 
bepalen, kan worden gerelateerd aan de omvang van de R&D-uitgaven (als 
percentage van de omzet). 

In ontwerpregel 12 wordt een samenhang verondersteld tussen hoge 
uitgaven aan R&D als percentage van de omzet en de meer geïntegreerde 
inrichtingsvormen. Een probleem bij de analyse van deze ontwerpregel is het 
ontbreken van cijfers over R&D-uitgaven die decentraal worden uitgevoerd. 
Decentrale R&D wordt meestal direct in het bedrijfsresultaat van de betreffende 
unit verwerkt en niet afzonderlijk in het jaarverslag vermeld. 
Voor zover bekend vormen de R&D-uitgaven van concerns die hun R&D (voor 
een deel) nog centraal uitvoeren een hoger percentage van de omzet. 
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Tabel 4.10 Enkele karakteristieken van de R&D-activiteit bij de concerns van 
de basispopulatie (31-12-1993) 

naam concern Centrale R&D Contract- R&D-ultgaven (In fl) en relatief 
research versu! (als gemiddeld percentage van 
fundamenteel de omzet) (periode 1988-1993) 
onderzoek 

Aalberts Industries nee decentraal ? 
lndivers nee decentraal ? 
Sterk nee decentraal f 82 milioen (2,3%) 
Van Leer ja centraal op ? 

contractbasis 
DSM ja centraal 80% op f 400 miljoen (4,5%) 

contractbasis 
Gist-brocades ja (de)centraal op f 80 miljoen (5%) 

contractbasis 

Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt de ontwerpregel niet 
ontkend. De R&D-activiteiten zijn bij de van oorsprong meer geïntegreerde 
concerns (DSM, Gist-brocades, Van Leer) voor een deel centraal 
georganiseerd. De R&D-uitgaven vormen bij deze concerns, voor zover 
bekend, een hoger percentage van de omzet dan bij de andere concerns. 

fase produktlevenscyclus 
Ontwerpregel 13 stelt dat concerns met relatief veel jonge activiteiten, die 
aan het begin van de produktlevenscyclus staan, een samenhang kennen met 
meer geïntegreerde inrichtingsvormen. Deze ontwerpregel wordt niet bevestigd 
en roept intuïtief vraagtekens op omdat grote geïntegreerde concerns niet 
direct bekend staan als grote innovatoren. 
Binnen de basispopulatie zijn er twee concerns (DSM en Gist-brocades) die 
zich met eigen ontwikkeling van nieuwe activiteiten ('new business 
development') bezig houden. Het is opvallend dat deze activiteit bij beide 
concerns op eerparate niveau is gesitueerd, onder direct toezicht van de RvB 
staat, en dat er andere eerparate staven (o.a. Strategie) bij betrokken zijn. 
De keuze om als concern zelf nieuwe activiteiten te ontwikkelen buiten of 
tussen de bestaande activiteitenvelden is blijkbaar een keuze die 
consequenties heeft voor de primaire ordening. Bij concerns als Van Leer, 
Stork, Aalberts Industries wordt dit soort 'nieuwe' activiteiten niet zelf 
ontwikkeld, maar geacquireerd. Deze activiteiten hebben veelal hun 
bestaansrecht in de markt bewezen, zodat de belangrijkste risico's van de 
aanloop- en ontwikkelingsfase zijn gepasseerd. 
De ontwerpregel zou op basis van de beschikbare informatie kunnen worden 
geherformuleerd. De nieuwe ontwerpregel zou als volgt kunnen luiden: 
'Industriële concerns die de interne ontwikkeling van nieuwe activiteiten 
onderbrengen op eerparate niveau kennen een samenhang met meer 
geïntegreerde inrichtingsvormen'. 

concurrentie-intensiteit 
In ontwerpregel 14 wordt een samenhang verondersteld tussen de stabiliteit 
van de concurrentie-omgeving en de minder geïntegreerde inrichtingsvormen. 
Deze ontwerpregel moet eigenlijk in samenhang worden gezien met de 
volgende ontwerpregeL Het vraagstuk van concurrentie is namelijk nauw 
verbonden aan dat van internationalisatie van markten. 
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Zolang concurrentieverhoudingen lokaal bepaald blijven, kan een minder 
geïntegreerde inrichtingsvorm volstaan. Een concern als Aalberts Industries 
dat van oorsprong een typisch concern van lokaal gebonden 
capaciteitsondernemingen was, bevestigt dit beeld. Met de strategische keuze 
voor (eind)produktondernemingen (dispensesystemen, installatiematerialen) is 
het vraagstuk van internationale concurrentie echter veel nadrukkelijker gaan 
spelen. Dit vraagt om een meer inhoudelijk coördinerende rol van het 
bestuurlijk centrum. 
Bij lndivers is de keuze voor het verlaten van de diversificatie-strategie en 
concentratie van de activiteiten op de Interturbine-groep (reparatie van 
gasturbine-onderdelen) mede ingegeven door een gesignaleerde 
internationalisatie van concurrentieverhoudingen. Dit heeft geleid tot een 
sterkere inhoudelijk coördinerende rol van het bestuurlijk centrum. 

internationalisatie van markten 
Ontwerpregel 15, waarin een samenhang wordt verondersteld tussen de 
toename van internationalisatie van de markten en de meer geïntegreerde 
inrichtingsvormen wordt bevestigd. 
Hierboven zijn de voorbeelden van Aalberts Industries en lndivers geschetst. 
Voor Van Leer geldt iets soortgelijks. Door de toenemende internationalisatie 
van de industriële containermarkt (die gepaard ging met overcapaciteit en 
lagere marges) en de eigen dominante marktpositie hierbij worden de lokale 
produktie-units met name in West Europa steeds meer elkaars concurrenten. 
Dit heeft geleid tot een concentratie van het aantal produktielocaties in een 
aantal Europese landen. De beslissingen over de reductie van 
produktielocaties binnen de strategische business unit zijn natuurlijk in nauw 
overleg met de concerntop genomen, maar hebben voor zover bekend niet 
geleid tot wijzigingen in de primaire ordening. 

Het voorbeeld van Van Leer maakt duidelijk dat bij het vraagstuk van 
internationalisatie de uitgangssituatie van het concern van grote invloed is op 
de wijze waarop op de fellere concurrentie wordt gereageerd. 
Voor een concern als Van Leer dat internationaal is georganiseerd (met 
produktie- en verkooplocaties in de drie industriële regio's (Europa, Amerika, 
Verre Oosten) gelden andere regels dan voor een lokaal concern dat door de 
internationalisatie plots wordt bedreigd op de eigen thuismarkt. In het laatste 
geval kan de internationalisatie een belangrijke impuls zijn om te komen tot 
een scherpere lokale focus in combinatie met 'overheadreductie' en een 
plattere organisatie voor het betreffende lokale concern. Het succes daarvan 
wordt bepaald door de mate waarin het inspelen op de behoefte van de lokale 
markt ('local responsiveness') opweegt tegen de schaalvoordelen van de 
mondiaal georganiseerde concurrent. · 
Bij concerns als DSM en Gist-brocades bestaat een mix aan activiteiten met 
global en local karakteristieken, waarbij bovendien de uitgangspositie per 
activiteit verschilt. Hierdoor is bij beide concerns een hybride produkt/markt
structuur ontstaan. 

conjunctuurgevoeligheid 
Het verband dat in ontwerpregel 16 wordt gelegd tussen de 
conjunctuurgevoeligheid van de business-activiteiten en de samenhang met 
een minder geïntegreerde inrichtingsvorm ligt genuanceerder dan in de 
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ontwerpregel wordt verondersteld. Een concern kan op verschillende manieren 
met conjunctuurgevoeligheid omgaan. 
Bij Stork wordt de ontwerpregel in zijn huidige vorm bevestigd. Bij dit concern 
is na de crisis (in de zware machine-industrie) begin jaren tachtig gekozen 
voor een verbreding van de activiteiten. Dit heeft bij dit concern geleid tot een 
brede portfolio van 12 groepen met in totaal circa 85 werkmaatschappijen en 
een relatief klein bestuurlijk centrum. De werkmaatschappijen opereren in 
hoge mate autonoom. Het bestuurlijk centrum beperkt haar taak tot financiële 
en personele coördinatie en inhoudelijke afstemming tussen 
werkmaatschappijen binnen de groepen door een groepsdirecteur. 
Conjunctuurgevoeligheid kan echter ook worden gereduceerd door 
internationalisatie van de afzetmarkt en een ver doorgevoerd beleid van 
uitbesteding. Dit is bijvoorbeeld de strategie die Océ-Van der Grinten volgt met 
haar kopieer- en printersystemen voor de kantoor- en tekenkamermarkt Een 
verdere reductie van conjunctuurgevoeligheid wordt hier mede gerealiseerd 
door financiële constructies (lease-contracten) aan de klant te bieden. Bij dit 
concern is het bestuurlijk centrum nauw geïntegreerd met de business
activiteiten, alhoewel hier ook sprake is van sterke decentralisatie van met 
name verkoop- en service-activiteiten. 

In de chemie speelt de conjunctuurgevoeligheid op een geheel eigen wijze 
een belangrijke rol. Conjunctuurgevoeligheid wordt met name toegekend aan 
de basischemie-produkten, onderin de bedrijfskolom. De vraag naar dit soort 
produkten reageert met een multiplier-effect op conjunctuurcycli. 
Een concern als DSM met een relatief grote afhankelijkheid van 
bulkchemicaliën heeft getracht via voorwaartse integratie en diversificatie de 
afhankelijkheid te reduceren. Dit is slechts in beperkte mate gelukt. 
De 'uitwaaiering' aan produkten heeft hier wel de van oorsprong sterk 
geïntegreerde rol van het bestuurlijk centrum veranderd (zie ook ontwerpregel 
6). Binnen het concern wordt de conjunctuurgevoeligheid momenteel min of 
meer als een gegeven geaccepteerd. Een dergelijke afhankelijkheid heeft · 
bijvoorbeeld wel consequenties voor het middelenallocatie systeem waarbij in 
de goede jaren moet worden geanticipeerd op recessies. 

maatschappelijke acceptatie van de business-activiteiten 
De samenhang die in ontwerpregel 17 wordt verondersteld tussen het 
maatschappelijk omstreden zijn van de business-activiteiten en de 
aanwezigheid van een meer geïntegreerde inrichtingsvorm, wordt niet ontkend 
in het onderzoek. 
Maatschappelijke acceptatie is een breed fenomeen dat betrekking kan 
hebben op zaken zoals de aard van de gebruikte technologie, de 
milieubelasting van afvalstoffen van het produktieproces of het produkt zelf, de 
gezondheidsrisico's voor het personeel, etcetera. 
Een voorbeeld van problemen met de maatschappelijke acceptatie van de 
technologie speelt bij Gist-brocades. Eén van zijn basistechnologieën, namelijk 
genetische manipulatie (DNA-modificatie) is maatschappelijk omstreden. 
Verschillende produkten worden met genetisch gemanipuleerde gisten, 
enzymen en schimmels gemaakt en mogen daarom in verschillende landen 
(o.a. Nederland zelf) niet worden verkocht. Het beïnvloeden van de publieke 
opinie over dit onderwerp door het verspreiden van kennis is een belangrijke 
taak van de PA-afdeling. Het bewaken van de wetgeving aangaande dit 
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onderwerp (zowel op nationaal als Europees niveau) is een andere belangrijke 
functie die op het bestuurlijk centrum is ondergebracht. 
Een chemieconcern als DSM is door de aard van de activiteiten kwetsbaar op 
het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu voor zijn medewerkers en de 
omgeving. Bij DSM bestaat op het bestuurlijk centrum een aparte stafafdeling 
Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Technologie (VGMT) die regelmatig audits 
voor de betreffende onderwerpen uitvoert bij de business activiteiten. 
Voor wat betreft milieubelasting van eindprodukten zijn bij zowel DSM als Van 
Leer recycling-activiteiten ontwikkeld. Bij DSM gebeurde de recyling van 
kunststofprodukten aanvankelijk op corporate niveau op initiatief van de 
concernstaf Planning & Ontwikkeling. Van Leer ziet de recycling van stalen 
vaten, ook als een belangrijke investering om het stereotype beeld (bij het 
publiek) van een stalen vat als een container van chemisch afval te 
doorbreken. 
Een ander voorbeeld betreft de ontwikkeling van waterzuiveringsinstallaties die 
bij Gist-brocades op corporate niveau is geïnitieerd, een activiteit die later is 
verzelfstandigd. 
Als conclusie ten aanzien van deze ontwerpregel kan worden gesteld dat de 
activiteiten van de meer geïntegreerde concerns (DSM, Gist-brocades) meer 
maatschappelijk omstreden zijn dan van de niet-geïntegreerde concerns. 

2.2 INTERNE ORGANISATIE-OMGEVING 

2.2.1 Concernstrategie 

In ontwerpregel 18a wordt een verband verondersteld tussen de keuze voor 
breedte- of de diepte-strategie en de inrichtingsvorm. Deze ontwerpregel wordt 
bevestigd door de in ontwerpregel 16 genoemde voorbeelden van Stork en 
Océ-Van der Grinten. 
Bij Stork past gezien de gevolgde breedte-strategie de inrichtingsvorm 
Zweefmolen. Océ heeft door de gevoerde diepte-strategie meer overeenkomst 
met de Python-vorm. 

Ontwerpregel 18b legt een verband tussen de geïnternaliseerde 
concernstrategie (dominante wijze van waardetoevoeging van het bestuurlijk 
centrum) en de inrichtingsvorm. Als de geïnternaliseerde concernstrategie wordt 
toegespitst op de waardetoevoeging van het bestuurlijk centrum hebben de vier 
beïnvloedingswijzen : 'direct toezicht', 'onderlinge beïnvloeding', 'centrale 
staven en diensten' en 'corporate development' een samenhang met 
respectievelijk Botsauto, Zweefmolen, Turbo Polyp en Python. 
In de basispopulatie is Aalberts Industries een voorbeeld van een concern, 
waarbij het bestuurlijk centrum met name via 'direct toezicht' waarde toevoegt 
aan de bedrijfs-activiteiten. Bij de 'mini-cases' wijst het voorbeeld van Walters
Schaberg in die richting. 
'Onderlinge beïnvloeding' is de tweede wijze van waardetoevoeging, die Goold, 
Campbali & Alexander (1994) onderscheiden. Deze beïnvloedingswijze is in de 
minder geïntegreerde concerns met name gericht op het realiseren van 
financiële voordelen en het uitwisselen van kennis en vaardigheden via 
overlegorganen, projektgroepen, etc. 
Onderlinge beïnvloeding gericht op het realiseren van financiële synergie 
speelt bijvoorbeeld bij Stork. Bij de 'mini-cases' zijn Nijverdal-Ten Gate en 
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Akzo enkele duidelijke voorbeelden van concerns die financiële synergie 
nastreven. 
Het uitwisselen van kennis en vaardigheden komt met name bij minder 
geïntegreerde concerns naar voren, omdat hiervoor dan speciale 
overlegvormen moeten worden gecreëerd. 
Zo worden er binnen Stork allerlei werkgroepen opgericht voor de uitwisseling 
van kennis van technische systemen en procedures en functionele kennis (IPI
beleidsgroep), minder formeel gebeurt dit ook bij Aalberts Industries. 
Uitwisseling van kennis en vaardigheden kan vanwege zijn vele 
verschijningsvormen minder eenduidig op één inrichtingsvorm worden 
teruggevoerd. 
'Onderlinge beïnvloeding' gaat bij de meéfgeïntegreerde concerns verder dan 
financiële synergie en uitwisseling van kennis en vaardigheden. Ze is ook 
gericht op het realiseren van schaal- en scope-effecten. Deze vorm van 
synergie vertaalt zich in de derde beïnvloedingswijze, namelijk 'centrale staven 
en diensten'. Een voorbeeld van deze beïnvloedingswijze is bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van een centrale R&D-afdeling bij Van Leer, DSM en Gist
brocades. 
'Corporate development' wordt in dit onderzoek enger opgevat dan G,C&A 
(1994) namelijk als 'corporate venturing' (zie hoofdstuk 3). Deze activiteit is o.a. 
bij Gist-brocades te onderkennen. Dit bevestigt de ontwerpregel waarin wordt 
verondersteld dat deze activiteit past bij een meer geïntegreerd concern. 

2.2.2 Aansturingsstijl van de concerntop 

Het in ontwerpregel 19 veronderstelde verband tussen de aansturingsstijl en 
de inrichtingsvorm werd voor de meer geïntegreerde concerns (DSM, Gist
brocades) niet ontkend. Hier bleken de aansturingsstijl en de inrichting van het 
bestuurlijk centrum complementair te zijn. Voor beide concerns geldt dat ze 
worden geleid door typische 'hands on'-managers (aansturingsstijl: 'directing', 
'running'), die zich laten ondersteunen door een flink aantal concernstaven. 
Bij concerns die een minder geïntegreerde primaire ordening kennen deden 
zich echter belangrijke afwijkingen voor op de regel. Bij geen van de 
onderzochte concerns liet de aansturingsstijl zich omschrijven met hands-oft 
management. De aansturingsstijl bij elk van de onderzochte concerns ging 
verder dan het stellen van doelen ('targetting'). Bij de minder ver geïntegreerde 
concerns laat de sterk persoonlijke stijl zich veeleer typeren als een mix van 
alle aansturingsstijlen. Zo bezoekt Jan Aalberts bij elk overleg op een 
werkmaatschappij ook de werkvloer. Hij wordt door zijn werkmaatschappij
managers geroemd om zijn kennis van zaken en oog voor details. De sterk op 
resultaat- en output-gerichte aansturing kan iemand als Jan Aalberts blijkbaar 
hanteren, omdat hij zijn sporen als werkmaatschappijmanager heeft verdiend. 
Een ander voorbeeld van een afwijking van de ontwerpregel speelt bij Van 
Leer. Hier wordt de huidige voorzitter van de RvB (CEO) getypeerd als een 
'hands-on'-manager (aansturingsstijl: 'directing', 'running'), terwijl het 
bestuurlijk centrum onder zijn leiding verder is afgeslankt. 
In discussies over dit verschijnsel werd door een lid van de VSB-werkgroep 
opgemerkt dat bij veel concernmanagers de opvatting leeft dat zaken als de 
concernstrategie, het acquisitiebeleid, managementbeoordeling, etcetera in het 
hoofd van de manager aanwezig moeten zijn en dat hij daarvoor geen aparte 
stafafdelingen nodig heeft. 
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Ten aanzien van deze ontwerpregel kan worden geconcludeerd dat de 
aansturingsstijl bij de minder geïntegreerde concerns heel sterk 
persoonsgebonden is en zich moeilijk laat vangen in algemene typeringen als 
'targetting' en 'guiding'. 

2.2.3 Interne ontwikkelingspad 

Ontwerpregel 20 heeft betrekking op het ontwikkelingspad. Deze 
ontwerpregel sluit nauw aan bij ontwerpregel 6 (portfolio-samenstelling) en 
ontwerpregel 18a (concernstrategie). 
Het ontwikkelingspad wordt namelijk bepaald door de gevolgde strategie van 
autonome of externe groei (zelfgroeier of overnemer) en resulteert in een brede 
of smalle portfolio van activiteiten. 
Een indicatie van het belang van deze regel vormt de casus van Van Leer. De 
primaire ordening van dit concern is in de afgelopen 15 jaar veranderd van een 
sterk geïntegreerde vorm naar een veel losser verband. Decentralisatie 
betekende hier onder andere dat het dienstverlenend concept van het 
bestuurlijk centrum ver werd doorgevoerd en dat men alleen nog sprak van 
'concernservices'. 
Deze verandering van de primaire ordening loopt parallel met de wijziging in 
het ontwikkelingspad. Het ontwikkelingspad of de dominante groeistrategie laat 
zich tot 1980 typeren als interne of autonome groei. Met het voorzitterschap van 
de heer Andriessen in 1980 komt daar verandering in. De groei wordt dan veel 
meer bepaald door acquisities. Tijdens zijn voorzitterschap vinden 17 met 
name kleine acquisities plaats, maar ook een grote (Keyes) waarbij de omzet 
met een kwart wordt uitgebreid. Een twee grote acquisitie vond in 1992 plaats 
onder de huidige voorzitter De Vlugt. Bij deze acquisitie (van 4P) wordt de 
omzet opnieuw met een dergelijk percentage uitgebreid. Met de acquisitie van 
grote min of meer autonome ondernemingen (zoals o.a.Keyes en 4P) komt 
nadrukkelijk de vraag naar voren welke activiteiten daarvan op het bestuurlijk 
centrum moeten worden gecoördineerd. Om de kans op duplicering van 
functies en daarbijbehorende toename van 'overhead' te reduceren en de 
fusiepartner niet bij voorbaat af te schrikken, ligt een accent op een slank 
bestuurlijk centrum met een beperkte rol als conceptuele holding en financieel 
rekencentrum voor de hand. 
Bij een fusie of acquisitie van twee of meer gelijkwaardige partners, waarvan 
enkele een geïntegreerde primaire ordening kennen (zie bijvoorbeeld de 
ontstaansgeschiedenis van Akzo), wordt veelal een nieuw bestuurlijk centrum 
boven de partijen geformeerd dat klein van omvang is en sterk financieel van 
aard. Een dergelijk concern kent een topstructuur met meerdere machtscentra. 
De primaire ordening van zo'n concern is nauwelijk geïntegreerd te noemen. 
Bij Akzo is ook lange tijd sprake geweest van in hoge mate zelfstandig 
opererende divisies. Geleidelijk over de afgelopen 20 jaar heeft het bestuurlijk 
centrum haar positie ten opzichte van de divisies versterkt. Met de officiële start 
van de nieuwe business unit structuur (mei 1993) heeft de concerntop definitief 
afscheid genomen van de oude divisiestructuur. 
Bij minder geïntegreerde concerns (met een historie van overnemer) zoals 
Aalberts Industries, Stork, lndivers betreft het over het algemeen kleine 
acquisities ten opzichte van de concernomzet en is er geen sprake van een 
verandering van de rol van het bestuurlijk centrum. Bij Aalberts Industries 
betekende de overname van VSH in 1992 bijna een verdubbeling van de 
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omzet. De activiteiten van deze onderneming zijn na de overname in delen 
gesplitst en deels samengevoegd met een bestaande werkmaatschappij. 

In ontwerpregel 21 wordt voor het groei- of ontwikkelingspad een nader 
onderscheid gemaakt tussen acquisitie, kloning (het afsplitsen van identieke 
organisaties) en pijplijn-expansie. Zowel kloning als pijplijn-expansie zijn 
vormen van interne groei. Deze indeling is derhalve een verfijning van het 
onderscheid van de vorige ontwerpregel, waarbij de regionale 
ordeningsdimensie in de discussie wordt betrokken. 
Voorbeelden van kloning zijn te vinden in de historie van Van Leer, waarbij 
over de gehele wereld vatenfabrieken als nationale organisatie werden 
opgezet (een soortgelijke ontwikkeling van nationale organisaties kent ook de 
Philips-Groep). Voorbeelden van pijplijnexpansie zijn te vinden in de 
concernhistories van DSM en Gist-brocades waarbij in het buitenland in eerste 
instantie verkoopkantoren worden geopend, maar de produktie lokaal in het 
moederland blijft geconcentreerd. Bij beide concerns speelt het bestuurlijk 
centrum een centrale coördinerende rol. 

Concluderend kan ten aanzien van ontwerpregels 20 en 21 worden gesteld dat 
concerns die intern vanuit één kern (via kloning, pijplijnexpansie, etc.) zijn 
gegroeid een meer geïntegreerde inrichtingsvorm kennen. 
Over concerns die een ontwikkelingspad kennen van externe groei (fusie, 
acquisitie), is veel moeilijker een algemene uitspraak te doen ten aanzien van 
de primaire ordening. Hier spelen vele factoren zoals de omvang van de 
acquisitie, de ambitie van de overnemende partij ten aanzien van mate van 
integratie (is er bijvoorbeeld sprake van absorptie, symbiose of preservering? 
(5)) een belangrijke rol. 
Zodra een concern met een geïntegreerde primaire ordening (zoals bij 
aanvang Van Leer) één of meerdere grote acquisities doet, ontstaat een druk 
op de bestaande primaire ordening (en de rol van het bestuurlijk centrum 
daarbinnen). De macht en de wil om deze volledig in het bestaande 
concernverband te integreren, is vaak niet aanwezig, zodat een minder 
geïntegreerde primaire ordening voor de hand komt te liggen. 

2.2.4 Organisatiecultuur 

Ontwerpregel 22 legt een verband tussen de organisatiecultuur en de 
inrichtingsvorm. Bij een concern waarvan de bedrijfscultuur belangrijke 
kenmerken bezit van de 'rol'- en 'taak'-cultuur ligt functionele coördinatie vanuit 
het bestuurlijk centrum voor de hand. Hierbij past een inrichtingsvorm van 
'Turbo Polyp' of 'Python'. Bij een concern waarvan de bedrijfscultuur belangrijke 
kenmerken bezit van de 'macht'- en 'persoons'-cultuur ligt een beperkte formele 
coördinatie vanuit het bestuurlijk centrum voor de hand. Hierbij past een 
inrichtingsvorm van 'Botsauto'. 
Evenals bij organisatiestructuur stuitte ik bij het begrip organisatiecultuur op het 
gegeven dat de structurele eigenschappen niet uitputtend kunnen worden 
beschreven. 
Tijdens het onderzoek kwamen specifieke problemen naar voren bij de 
'vertaling' van de typologieën van Harrison en Trompenaars naar de 
concerncontext Ik stuitte hierbij op twee problemen. Allereerst zijn de 
typologieën gericht op analyse van een organisatie-eenheid en niet op clusters 
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van organisatie-eenheden, zoals deze spelen in de concerncontext Een 
tweede beperking betreft het gegeven dat een aanpak met een vragenlijst, 
zoals Trompenaars deze voorstaat, het cultuurbegrip vooraf inkadert. Dit staat 
haaks op de beleving van het cultuurbegrip op concernniveau, die met name tot 
uitdrukking komt in slogans, weddenschappen (6). bijnamen van het 
hoofdkantoor, informele spelregels, uitspraken van de topman, etcetera. 
Uit het onderzoek komt naar voren dat het begrip organisatiecultuur alleen 
binnen sterk geïntegreerde concerns als Océ-Van der Grinten, Gist-brocades 
een inhoud krijgt op concernniveau. Bij Gist-brocades is bijvoorbeeld sprake 
geweest van een cultuurinterventie tijdens het onderzoekstraject. 
Bij minder geïntegreerde concerns (overnemers) is de diversiteit aan culturen 
een geaccepteerd gegeven. Binnen dit soort concerns (zoals Aalberts 
Industries en lndivers) vervullen spelregels en uitspraken van de 
oprichter/directeur echter wel een belangrijke functie. 
Uitspraken van Jan Aalberts als 'wij hebben hier geen memo's. Je komt naar 
elkaar toe of je belt elkaar' of van Bert Twaalfhoven "lemons ripe early, pearls 
take time' zijn voorbeelden van uitspraken met een sterk symbolische functie. 

2.2.5 Omvang van het concern 

In ontwerpregel 23 wordt een samenhang verondersteld tussen de omvang 
(omzet, personeelsbestand) van het concern en de aanwezigheid van een 
meer geïntegreerde inrichtingsvorm. De redenering hierachter is dat een groter 
concern leidt tot complexere coördinatiebehoeften die vragen om een groter 
bestuurlijk centrum. In tabel 4.11 zijn de absolute en relatieve omvang van de 
bestuurlijk centra weergegeven van de onderzochte concerns. 
De omvang van het concern (omzet, personeelsbestand) in relatie tot de 
omvang van het bestuurlijk centrum werd in één concern in formule-vorm 
vastgelegd. Hier ging men uit van 10 mensen op 1 miljard omzet. Deze formule 
bleek bij het betreffende concern voor de huidige situatie aardig te kloppen. 
(Hierbij rekende men echter de centrale R&D niet tot een activiteit van het 
bestuurlijk centrum.) 

Tabel 4.11 Absolute en relatieve omvang van het bestuurlijk centrum 

naam concern totale totale relatieve omzet concern relatieve omvang 
omvang omvang van omvang t.o.v. (in mln gulden) van bestuurlijk 
van het personeels- totaal centrum t.o.v. 
bestuurlijk bestand personaals- daomzat 
cantrum bastand 

Aalberts Industries 9 1.300 0,007 225 0.040 
lndivers 33 1.100 0,030 200 0,165 
Stork 130 17.500 0 007 3.700 0 035 
Van Leer 112 17.000 0,006 3.900 0,029 
DSM 3185 20.600 0,155 8.040 0,396 
Gist-brocades 1070 5.000 0,214 1.700 0,629 

De bevindingen in deze tabel lijken de ontwerpregel te bevestigen. Toch 
kunnen er grote vraagstekens bij worden geplaatst. Bij de bespreking van het 
ontwikkelingspad (zie ontwerpregel 20 en 21) bleek dat de relatie tussen de 
omvang van het concern en het bestuurlijk centrum aanmerkelijk complexer is 
dan in deze ontwerpregel wordt verondersteld. Het voorbeeld van Akzo (een 
groot concern, met een relatief klein bestuurlijk centrum) toont aan dat de 
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omvang van het concern als geheel slechts een zwakke indicator is voor de 
soort inrichtingsvorm. Het verschil in omvang tussen de afzonderlijke 
bedrijfseenheden die direct aan de concerntop rapporteren, lijkt bijvoorbeeld 
een veel belangrijkere indicator voor het soort inrichtingsvorm dat binnen het 
concern wordt gehanteerd. Relatief grote bedrijfseenheden hebben hun eigen 
staven, waardoor allerlei overlap met staven op het bestuurlijk centrum kunnen 
ontstaan (7). 

In ontwerpregel 24 wordt een verband gelegd tussen de omvang van 
acquisities en de inrichtingsvorm. Een concern dat relatief grote acquisities 
pleegt, zal het eigen bestuurlijk centrum beperkt van omvang houden om 
overlap in functies en diensten met de overgenomen partij zoveel mogelijk te 
voorkomen. 
Deze regel wordt bevestigd in het geval van Van Leer en van Aalberts 
Industries. Bij beide concerns worden grote en kleine acquisities gepleegd 
(relatief groot/klein ten opzichte van de eigen omvang). Bij beide concerns 
neemt de relatieve omvang van de acquisities toe. 
Bij de geïntegreerde concerns van de basispopulatie is geen sprake van grote 
acquisities in het recente verleden. Hierbij is echter sprake van een 
'onderzoeksbias', omdat concerns die recent fuseerden of grote acquisities 
pleegden, buiten de populatie zijn gehouden. 

2.2.6 Financiële situatie van het concern 

De laatste ontwerpregel (ontwerpregel 25) legt een verband tussen de 
aanwezigheid van een financiële crisissituatie en afname van de integratie van 
het bestaande inrichtingsvorm. Deze ontwerpregel wordt bij de basispopulatie 
noch bevestigd, noch ontkend. Nader onderzoek bij andere concerns is hier 
geboden. 
Concerns zoals Sterk hebben in hun historie (bijvoorbeeld in 1982) wel een 
crisissituatie meegemaakt, maar dit leidde niet tot fundamentele wijzigingen in · 
het bestuurlijk centrum omdat deze al klein was (en tot het absoluut 
noodzakelijke was teruggebracht). 
Bij Gist-brocades was in 1989 met het opstappen van de toenmalige voorzitter 
van de RvB geen sprake van een financiële maar een bestuurlijke crisis. Deze 
bestuurscrisis lijkt wel een breukpunt en de aanzet tot een nieuwe primaire 
ordening met een andere concernfilosofie. 
De concerns Van Leer en lndivers kennen een bijzondere situatie omdat het 
geen beursgenoteerde ondernemingen zijn. De combinatie van het ontbreken 
van een beursnotering en een ambitieus acquisitiebeleid betekent in de 
praktijk dat het bestuurlijk centrum nauwkeurig moet sturen om de financiële 
ruimte optimaal voor het concern te benutten. De financiering van grotere 
acquisities, zoals van 4P bij Van Leer, vraagt om een scherpe financiële 
coördinatie van het bestuurlijk centrum tussen de business activiteiten. 
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3 Evaluatie van de 'sterkte' en het 'gewicht' van de 
ontwerpregels 

Van Aken (1994c, blz. 400) stelt dat het vertrouwen in de werking van een 
heuristiek geleidelijk wordt opgebouwd via een serie-gevalstudie, ofwel via 
herhaalde toepassing en zorgvuldig waarnemen. 
Zolang er nog weinig bewijsmateriaal beschikbaar is, zou men kunnen spreken 
over een lichte heuristiek; wanneer veel ondersteunend materiaal is verkregen, 
kan men spreken van een zware heuristiek. 
Bij heuristieken kan een tweede onderscheid worden gemaakt tussen sterke en 
zwakke. Met 'sterk' wordt hier bedoeld dat het veronderstelde verband voor het 
aangegeven toepassingsdomein 'zeer vaak' werd bevestigd. Een zwakke 
heuristiek is er een waarbij het veronderstelde verband slechts in enkele 
gevallen werd gevonden. 

Tabel 4.12 Evaluatie van 'sterkte' en 'gewicht' van ontwerpregels 

Ontwerpregel Externe bronnen Bevinding Typering 
nr onderwerp bevestiging ontkenning eigen zwaar/ sterk/ 

onderzoe~ licht zwak 
1 positiestructuur Wissema, 1987, Y&G, 1993, blz. + licht zwak 

bestuurlijk centrum en blz 112-115; 21; 
business-activiteiten 

2 middelenallocatie- C&G, 1987, blz. licht sterk 
systeem 39-40 

3 monitoring-systeem C&G, 1987, blz. + licht sterk 
129-131,196-
197; 
Cresap, 1988, 
blz. IV-5 

4 incentive-systeem C&G, 1987, blz. + licht sterk 
205 ; 
Cresap, 1988, 
blz. IV-3 

5 samenhang positie- en licht zwak 
procedurestructuren 

6 aantal en heterogeniteit C&G, 1987, blz. Cresap, 1988, ++ zwaar sterk 
van de business- 223-224, 233; blz. 11-2; Y&G, 
activiteiten Cresap, 1988, 1993, blz. 18 

blz. IV-9; D&D, 
1989, blz. 268 

7 verticale integratie C&G, 1987, blz. + licht sterk 
224 ; 

8 gemeenschappelijke C&G, 1987, blz. + licht sterk 
tec;hnologie 224 

9 overlap commerciële C&G, 1987, blz. + licht sterk 
kanalen 224 

10 gemeenschappelijke C&G, 1987, blz. licht zwak 
merknaam 224, 
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Tabel 4.12 Evaluatie van 'sterkte' en 'gewicht' van de ontwerpregels (vervolg) 

Ontwerpregel I Externe bronnen Bevinding Typering 
nr onderwerp bevestiging ontkenning eigen zwaar/ sterk/ 

onderzoe~ licht zwak 

11 omvang afzonderlijke C&G, 1987, blz. + licht sterk 
investeringen en pay- 226, 249, 253; 
back Cresap. 1988, 

blz.iV-11 
12 belang van produkt- en C&G, 1987, blz. + licht sterk 

procesinnovatie 251 253• 
13 fase in C&G, 1987. blz. licht zwak 

produktlevenscyclus 224,251 
14 concurrentie-intensiteit C&G, 1987, blz. + licht sterk 

231-233• 
15 internationalisatie van de C&G, 1987, ++ zwaar sterk 

markt blz.254-255; 
Prahalad & Doz, 
1987, blz. 14-
15; Van Londen. 
1992, blz. 182 

16 conjunctuurgevoeligheid C&G, 1987, blz. + licht zwak 
250• 

17 maatschappelijke Cresap, 1988, licht zwak 
acceptatie blz.IV-11 

18 concernstrategie C&G, 1987, blz. ++ zwaar sterk 
248;C,G&A, 
1994, blz. 78-
82; Van Londen, 
1992, blz. 190-
191 ; D&D, 1989, 
blz. 235 

19 aansturingsstijl C&G, 1987, blz. + zwaar zwak 
223, 235; 
Cresap, 1988, 
blz.IV-10-11 ; 
Bolman & Deal, 
1992, blz. 528-
529· 

20 ontwikkelingspad (1) C&G, 1987, ++ licht sterk 
blz.254, 258; 
Van Londen, 
1992, blz. 220 

21 ontwikkelingspad (2) ++ licht sterk 

22 organisatiecultuur Trompenaars, licht zwak 
1993, blz. 190; 

23 omvang concern C&G, 1987, blz. Cresap, 1988, - licht zwak 
(onderdelen) 223; Wissema, blz. 11-2; 

1987, blz. 12 
24 omvang acquisitie + licht sterk 

25 financiële situatie C&G, 1987, blz. licht ? 
234-235; 

+ bevest1g1ng van ontwerpregel 
++ sterke bevestiging van ontwerpregel 

Tabel 4.12 is een eerste aanzet tot evaluatie van de ontwerpregels. Deze tabel 
is niet meer dan een aanzet, omdat ze slechts een beperkt aantal bronnen in de 
evaluatie betrekt. In de tabel zijn alleen bronnen vermeld die zich baseren op 
empirisch onderzoek. Het betreft het onderzoek van Campbell & Goold (1987), 
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Wissema (1987), eresap (1988), Daems & Douma (1989), Bolman & Deal 
(1992), Trompenaars (1993), Van Londen (1992), Young & Goold (1993). 

Zodra een ontwerpregel in drie of meer van de bronnen werd vermeld en 
bevestigd, spreek ik van een 'zware' ontwerpregeL Dit redelijk strenge criterium 
is mede ingegeven vanuit de ervaring dat de onderzoeken een sterke 
geografische 'bias' kennen, verschillende onderzoeksmethoden hanteren en 
eigen typologieën bevatten, die maar beperkt onderling vergelijkbaar zijn (8). 
Uit de tabel valt op te maken dat een groot aantal ontwerpregels is aangeduid 
met 'licht'. Vanwege het lichte karakter van de ontwerpregels zal ook de nodige 
voorzichtigheid moeten worden betracht met de 'sterkte' van de ontwerpregels. 
Een uitspraak over de 'sterkte' van een ontwerpregel zal meer aan kracht 
winnen als hij is bevestigd in een groter aantal bronnen. 
De ontwerpregels van tabel 4.12 die op basis van het eigen onderzoek het 
meest in het oog springen zijn ontwerpregel 6 (heterogeniteit van de business
portfolio), ontwerpregel 15 (internationalisatie van afzetmarkten), ontwerpregel 
18 (concernstrategie) en ontwerpregel 20 en 21 (het ontwikkelingspad). Deze 
ontwerpregels zullen opnieuw ter sprake komen in hoofdstuk 6, waar 
toepassing van het diagnosemodel centraal staat. 

4 Samenvatting en conclusie 

Hier worden de bevindingen in enkele hoofdlijnen samengevat en 
kanttekeningen geplaatst bij het diagnosemodeL 

conclusie ten aanzien van de positiestructuur 
De positiestructuur van de geïntegreerde concerns (met een historie van 
zelfgroeier) en de minder geïntegreerde concerns (met een historie van 
overnemer) van de basispopulatie convergeren naar hybride produkt/markt
structuren. 
De bestuurlijke centra van de geïntegreerde concerns worden kleiner en gaan 
zich meer terugtrekken op hun 'strategische taak', de operationele integratie 
tussen bestuurlijk centrum en business activiteiten via centrale functies (zoals 
R&D, inkoop, etcetera) van het primaire proces neemt af. 
Bij de minder geïntegreerde concerns (de 'overnemers') is sprake van een 
lichte toename van de omvang van het bestuurlijk centrum. Het bestuurlijk 
centrum moet hier met name onder invloed van toenemende concurrentie en 
internationalisatie van markten meer gaan coördineren tussen de 
bedrijfseenheden. 

conclusies ten aanzien van de procedurestructuur 
Als conclusie ten aanzien van het middelenallocatiesysteem kan worden 
gesteld dat de financiële ruimte om als werkmaatschappij- of business unit
manager eigen beleid te maken ook in minder geïntegreerde concerns heel 
beperkt kan zijn. Bij geïntegreerde concerns spelen formele 
goedkeuringsprocedures in de vorm van 'second opinions' van stafafdelingen 
en van de RvC een belangrijke rol. Het niet aangaan van 
aansprakelijkheidsrisico's bij faillissement speelt nadrukkelijker bij niet 
geïntegreerde concerns (zie 'mini-cases'). 
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Een conclusie ten aanzien van het monitoring-systeem luidt dat bij 
geïntegreerde concerns meer en bredere (niet-financiële) informatie wordt 
gerapporteerd naar het bestuurlijk centrum, dan bij de minder geïntegreerde 
concerns. 
Bij de minder geïntegreerde concerns is de informatie-uitwisseling meer 
beperkt tot financiële informatie. Het overleg is meer bilateraal van aard 
(tussen business unit- of werkmaatschappijmanager en de betreffende 
concernmanager) en de informatie-uitwisseling is bij minder geïntegreerde 
concerns meer persoonlijk van aard (informeler). 
Ten aanzien van het incentive-systeem kan worden opgemerkt dat de 
beloningscriteria bij geïntegreerde concerns complexer zijn en minder 
eenduidig worden gekoppeld aan het resultaat van een afzonderlijke unit. 
Het benoemingenbeleid is bij geïntegreerde concerns meer geformaliseerd en 
minder het persoonlijk domein van de concerntop. 

conclusie ten aanzien van de samenhang tussen positie- en 
procedurestructuur 
Over de samenhang tussen de positie- en procedurestructuren in het 
diagnosemodel kan worden opgemerkt dat deze zich minder eenduidig laat 
benoemen dan in de inrichtingsvormen van tabel 3.8 wordt verondersteld. 

conclusies ten aanzien van de situationele factoren 
De bevindingen in dit hoofdstuk bevestigen de noodzaak om bij de analyse 
van concernstructuren niet alleen te kijken naar positiestructuren, maar 
evenzeer procedurestructuren in ogenschouw te nemen. 
Bij de analyse van de situationele factoren die van invloed werden geacht op 
het vraagstuk van de primaire ordening kwamen enkele factoren zeer dominant 
naar voren. Het betreft het ontwikkelingspad, de concernstrategie en de 
internationalisatie van afzetmarkten. 

Het ontwikkelingspad is een belangrijke indicator voor de rol van het bestuurlijk 
centrum en de bijbehorende primaire ordening. Concerns die intern zijn 
gegroeid vanuit één kern (DSM, Gist-brocades, Van Leer) kennen veelal een 
primaire ordening die overeenkomt met een meer geïntegreerde 
inrichtingsvorm (Turbo Polyp, Python). 
Concerns, die door enkele grote fusies zijn ontstaan en derhalve meerdere 
machtscentra hebben (zoals Aalberts Industries, lndivers, Sterk), kennen veelal 
een klein bestuurlijk centrum (conceptuele of financiële holding) en een 
primaire ordening die overeenkomt met een minder geïntegreerde 
inrichtingsvorm (Botsauto, Zweefmolen). 

Het belang van de concernstrategie wordt goed geïllustreerd aan de hand van 
het voorbeeld van het concern lndivers. De strategische keuze van de heer 
Twaalfhoven om de van oorsprong brede activiteiten-portfolio te concentreren 
op bewerkingen van onderdelen van gasturbines betekende een breuk met het 
verleden en een andere meer geïntegreerde rol voor het bestuurlijk centrum. 
Aan dit voorbeeld is tevens het belang van de internationalisatie van markten 
te koppelen. Juist doordat markten van gasturbines (o.a. in de luchtvaart) een 
steeds meer 'mondiaal' karakter krijgen, wordt een meer geïntegreerde 
benadering, met coördinatie vanuit het bestuurlijk centrum noodzakelijk. 
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Met betrekking tot het begrip 'aansturingsstijl' is nader onderzoek nodig. De in 
ontwerpregel 19 veronderstelde samenhang gaat maar ten dele op en ligt in de 
praktijk gecompliceerder. 
In algemene zin kan worden gesteld dat de aansturingsstijl van de concerntop 
in hoge mate bepalend is voor de inhoudelijke bemoeienis van het bestuurlijk 
centrum met de business-activiteiten. Deze bevinding leidt tevens tot het 
plaatsen van vraagtekens bij het lineair verband tussen de omvang van het 
bestuurlijk centrum en de inhoudelijke bemoeienis met de business-activiteiten, 
dat in veel bedrijfseconomische literatuur wordt verondersteld (zie ook § 2.1 
van hoofdstuk2). 

De aansturingsstijl ging bij elk van de onderzochte concerns verder dan het 
stellen van doelen ('targetting'). Bij de minder geïntegreerde concerns laat de 
sterk persoonlijke stijl zich veeleer typeren als een mix van alle 
aansturingsstijlen. 
Bij de geïntegreerde concerns in het onderzoek is ook sprake van hands-on 
management. De aard van de bemoeienis van de concerntop betreft hier 
echter niet zozeer de inhoud van het te voeren beleid van de business units, 
maar veeleer de condities waaronder decentralisatie tot resultaten kan leiden. 
De concerntop is hier de initiator van een veranderingsproces. Hij fungeert als 
transitie- of crisismanager die het concern leidt naar een andere primaire 
ordening. 
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Noten 

1 Een veelgehoord probleem bij het gebruik van dit soort algemene typeringen (zoals een 
projek1enorganisatie) is dat naar een overall-concept wordt gezocht, terwijl de verschillende business
activiteiten vragen om andere benaderingen. Het onderscheid bulk- en specialty-products en de verticale 
integratie spelen in het geval van DSM en Gist-brocades bijvoorbeeld een belangrijke rol. 
2 Sterk kende een vrijstelling van dit artikel. 
3 'Grondstoffen' dient hier ruim te worden opgevat in de zin van input (grondstoffen, halffabrikaten, 
etcetera). 
4 Voor Gist-brocades moet deze uitspraak worden genuanceerd. Dit concern is begin jaren zestig ontstaan 
door een fusie tussen Gist en Brocades. Deze fusie was bedoeld om vanuit een positie in de penicilline uit 
te groeien tot een producent van pharmaceutische specialiteiten. Deze ontwikkelingsrichting is met de 
verkoop van de Pharma-divisie in 1991 definitief verlaten. 
5 Zie Haspeslagh & Jemison (1992) voor een toelichting op deze integratievormen bij fusies. 
6 Een bekend voorbeeld van een weddenschap is de uitspraak van Herman Scheffer (voorzitter RvB van 
Gist-brocades) in 1990 dat hij zijn consequenties zou trekken als het concern in 1993 geen netto winst van f 
120 mln zou behalen. 
7 7 Als maatstaf naar de markt is de omvang van de produkVmarktcombinatie uiteindelijk bepalend. Goold, 
CampbeU & Alexander (1994, blz. 13) hebben deze redenering doorgetrokken en daarmee alles boven het 
niveau van business units tot het bestuurlijk centrum (corporale paren!) gerekend. Een aanpak die hier om 
eerder genoemde redenen (zie § 2.1 van hoofdstuk 3) niet is gevolgd. 
8 Een meer uitgebreide vergelijking van dit onderzoek en de onderzoeken van Campbali & Goold (1987), 
Cresap (1988) en Young & Goold (1993) (voor wat betreft de onderzoeksmethode en .bevindingen) is 
opgenomen in paragraaf 3 van hoofdstuk 7. 
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Inleiding 

In het vorige hoofdstuk werden per ontwerpregel de bevindingen bij de zes 
onderzochte concerns gepresenteerd. De ontwerpregels werden op deze wijze 
afzonderlijk geëvalueerd. Met deze aanpak werd een indicatie verkregen van 
de sterkte en het belang van de ontwerpregels waarop het model is gebaseerd. 
Het bestaansrecht van het diagnosemodel is echter gelegen in de inhoudelijke 
bijdrage die het model kan leveren aan de discussie over de inrichting van de 
primaire ordening binnen een afzonderlijk concern. Die bijdrage staat centraal 
in dit hoofdstuk. 
De bijdrage aan de discussie over de topstructuur wordt in dit hoofdstuk 
toegespitst op vier toepassingsfuncties: de identiteitsfunctie, de 
signaleringsfunctie, de verbeterfunctie en de toekomstperspectieffunctie. De 
bevindingen worden geordend aan de hand van de vier functies. Deze functies 
zijn door de onderzoeker ontworpen op basis van de analyse van de 
gevalstudies. De analyse van de gevalstudies van de basispopulatie en 'mini
cases' is opgenomen in respectievelijk bijlage 1 en 2 achter in dit proefschrift. 
De relatie tussen hoofdstuk 4 en 5 en bijlage 1 en 2 kan vis~:~eel als volgt 
worden weergegeven: 

Ontwerp
regeil l 
Ontwerp 
regel2 

., 
etc. ! 

I 

r=== ~ Case 1 Case 2 Case 3 etc 
r---

I 

I 

..... ! 

I 
~t 

,, , 
'---- - '----

Toepassing: 
identiteits-, signalerings-, verbeter
en toekomstperspectieffunctie 
(hoofdstuk 5 + bijlage 1 + 2) 

Evaluatie van 
sterkte en relevantie 
van ontwerpregels 
(hoofdstuk 4) 

FIGUUR 5.1 Presenlatie van bevindingen vanuit twee invalshoeken 

In figuur 5.1 vormen de verticale balken de integrale gevalstudiebeschrijvingen 
en de gestippelde horizontale balken de dwarsdoorsneden, die zijn gemaakt 
aan de hand van de ontwerpregels. De toepassingsfuncties zijn uiteindelijk 
afgeleid van de integrale beschrijvingen van de gevalstudies. Ze vormen het 
resultaat van de verkenning van de mogelijkheden van het diagnosemodel bij 
de afzonderlijke concerns van de onderzoekspopulatie. 
De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 1 zullen de vier 
toepassingsfuncties van het diagnosemodel worden geïntroduceerd. 
Vervolgens zullen in paragraaf 2 en 3 de bevindingen met betrekking tot de 
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functies bij de afzonderlijke gevalstudies worden beschreven. Bij de presentatie 
van de bevindingen wordt een onderscheid gehanteerd tussen de 
basispopulatie (paragraaf 2) en de mini-cases (paragraaf 3). Dit onderscheid 
wordt gemaakt omdat het model zijn bestaansrecht uiteindelijk moet bewijzen 
in de toepassing bij nieuwe gevalstudies (1 ). Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met een paragraaf waarin de functies worden geëvalueerd. 

1 Toepassingsfuncties 

In deze paragraaf worden de toepassingsfuncties die aan het diagnosemodel 
worden toegekend: de identiteits-, de signalerings-, de verbeter- en de 
toekomstperspectieffunctie, kort geïntroduceerd. De belangrijkste reden om de 
vier functies in een aparte paragraaf in te leiden, is gelegen in het feit dat de 
functies op een speciale manier met elkaar samenhangen. Die speciale 
samenhang vormt ook een verklaring waarom relatief veel aandacht wordt 
besteed aan de identiteits- en signaleringsfunctie. 

1 . 1 IDENTITEITSFUNCTIE 

De eerste functie die aan het diagnosemodel wordt toegekend, is de 
identiteitsfunctie. Deze functie is gebaseerd op de mogelijkheid om de 
bestaande primaire ordening van een industrieel concern te typeren aan de 
hand van één of meer van de vier onderscheiden inrichtingsvormen. 
De beelden van de kermisattracties die hierbij worden gebruikt voor de 
inrichtingsvormen, kunnen de betrokken managers stimuleren om na te denken 
over de identiteit van het concern. 
De identiteitsfunctie vraagt om een uitspraak over de relatie tussen het 
bestuurlijk centrum en de bedrijfseenheden aan de hand van één of meer van 
de aangereikte metaforen. De functie heeft betrekking op de synthesekant van 
het diagnosemodeL Ze kan echter pas inhoud krijgen nadat de primaire 
ordening en haar context (situationele factoren) aan de hand van het 
diagnosemodel in kaart zijn gebracht. De analyse van de gevalstudies zoals 
beschreven in bijlage 1 is noodzakelijk om tot een onderbouwde uitspraak over 
de identiteit te komen. 
Overigens zal blijken dat het in een aantal gevallen niet mogelijk is om de 
primaire ordening te typeren aan de hand van één inrichtingsvorm, maar dat 
een combinatie van meerdere vormen noodzakelijk is. 

1 .2 SIGNALERINGSFUNCTIE 

De signaleringsfunctie is een afgeleide van de identiteitsfunctie. Na een 
typering aan de hand van de inrichtingsvormen is het mogelijk afwijkingen te 
signaleren. Het betreft afwijkingen van een veronderstelde samenhang tussen 
structuurcomponenten binnen een inrichtingsvorm en daarop van invloed zijnde 
situationele factoren . 
Bij de beschrijving van de signaleringsfunctie in paragraaf 2 en 3 zullen per 
concern slechts enkele opvallende afwijkingen worden geselecteerd. Een 
uitputtende opsomming is onmogelijk. De functie van deze paragrafen (en de 
bijlage) is het aannemelijk maken van de signalerende kracht van het 
diagnosemodeL 
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Overigens dient te worden opgemerkt dat niet alle afwijkingen automatisch 
. zullen leiden tot aanpassingen in de primaire ordening. Situationele factoren 

kunnen tegenstrijdige eisen stellen aan het ontwerp. Deze eisen moeten in het 
ontwerp met elkaar worden verzoend. Het is uiteindelijk aan de ontwerper om 
te bepalen of de afwijkingen aanleiding zijn om een aanpassing in het ontwerp 
van de primaire ordening voor te stellen. 

1.3 VERBETERFUNCTIE 

De verbeterfunctie is een logisch uitvloeisel van de signaleringsfunctie, omdat 
een aanpassing van de gesignaleerde afwijkingen kan leiden tot een 
consistenter geheel. Een voorwaarde hierbij is dat de aanpassing de 
samenhang van het geheel conform een inrichtingsvorm vergroot. 
Voor wat betreft de toepassing van deze functie kan worden opgemerkt dat het 
in een aantal gevallen onmogelijk of niet wenselijk is om de primaire ordening 
aan de hand van één inrichtingsvorm te typeren. 
In sommige gevallen is door de onderzoeker bewust afgeweken van een 
invulling van afwijkingen van de dominante inrichtingsvorm, omdat meer 
waarde wordt gehecht aan het open houden van de mogelijkheid van een 
bredere discussie over alternatieve inrichtingsvormen in de toekomst. 

1 .4 TOEKOMSTPERSPECTIEFFUNCTIE 

De laatste functie kan worden aangeduid met toekomstperspectief- of 
ontwikkelfunctie. De functie hangt samen met het gegeven dat binnen het 
diagnosemodel meerdere mogelijke inrichtingsvormen worden onderscheiden. 
Een primaire ordening kan bijvoorbeeld een sterke overeenkomst hebben met 
een bepaalde inrichtingsvorm. Het diagnosemodel reikt dan naast de verwante 
inrichtingsvorm tevens alternatieve inrichtingsvormen aan die als mogelijke 
richtpunten (opties) voor de toekomstige topstructuur kunnen fungeren. De 
inrichtingsvormen zijn dus niet alleen te gebruiken voor het typeren van de 
bestaande primaire ordening, maar kunnen tevens alternatieven voor de 
toekomstige primaire ordening bespreekbaar maken. 

1 . 5 SAMENHANG TUSSEN DE FUNCTIES 

De signaleringsfunctie betreft met name de analysekant van het model. De 
identiteitsfunctie heeft betrekking op de synthesekant Beide functies moeten in 
het model aanwezig zijn, want de kracht van het model wordt uiteindelijk 
bepaald door de mate waarin zij erin slaagt een koppeling te leggen tussen het 
synthesebeeld dat wordt opgeroepen voor de primaire ordening (het macro
niveau) en de analyse van het dagelijks handelen van de erin werkzame 
managers (het microniveau). Als managers de grenzen waartegen ze aanlopen 
in de dagelijkse praktijk bespreekbaar kunnen maken aan de hand van de 
kermismetaforen die het model aanreikt, dan ligt een acceptatie en het gebruik 
van die beelden meer voor de hand. Bij beide functies zal derhalve uitgebreid 
worden stilgestaan. 
De verbeter- en toekomstperspectieffunctie zijn feitelijk afgeleide functies. Zij 
kunnen pas aan de orde komen nadat de identiteits- en signaleringsfunctie tot 
typering en afwijkingen hebben geleid. De bril waardoor naar het vraagstuk van 
de primaire ordening wordt gekeken, is dan reeds geaccepteerd. Kijkend door 
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die bril kunnen inderdaad wel enige opmerkingen worden gemaakt ten aanzien 
van die functies. Deze opmerkingen beperken zich echter tot erg voor de hand 
liggende zaken. Een echte diepgang of synthese van deze functies kan in dit 
hoofdstuk niet worden nagestreefd. Zij behoren tot het domein van de 
strategische discussies over de primaire ordening die de leden van het 
betreffende topmanagement dienen te voeren. 
De toepassingsfuncties zoals deze in dit hoofdstuk worden beschreven, 
hebben een volgtijdelijk karakter. Ze zijn te vergelijken met de eerste stappen in 
een discussiefase van een veranderingsproces. In hoofdstuk 6, waarin de 
toepassing van het diagnosemodel centraal staat, wordt dit nader toegelicht. Bij 
het gebruik van het diagnosemodel wordt in dat hoofdstuk een onderscheid 
gemaakt tussen toepassing in een spontaan, ad hoc-proces van zelfevaluatie 
en toepassing in een strategisch veranderingsproject vanuit een 
ontwerpbenadering. 
De strategische context waarin het inrichtingsvraagstuk speelt, blijft in dit 
hoofdstuk noodzakelijkerwijs onderbelicht. Bij de beschrijving van de 
toepassingsfuncties wordt het accent gelegd op de structurele eigenschappen 
van het concern. Deze wat eenzijdige benadering, die met name tot uitdrukking 
komt in de beperkte invulling van de toekomstperspectief- en verbeterfunctie, is 
gevolgd om de discussie te kunnen concentreren op een interne 
structuuranalyse (en de overeenkomsten en afwijkingen van bepaalde 
inrichtingsvormen daarbij) . 

2 Bevindingen bij de basispopulatie 

In deze paragraaf worden de toepassingsfuncties van het diagnosemodel bij de 
zes industriële concerns van de basispopulatie beschreven. Het doel van deze 
paragraaf is te illustreren dat het diagnosemodel een inhoudelijke bijdrage kan 
leveren aan de discussie over de primaire ordening. 
Die inhoudelijke bijdrage kan niet hard worden aangetoond in deze paragraaf, 
omdat het model mede is ontwikkeld aan de hand van de hier gepresenteerde 
gevalstudies. Ze kan dus noQit dienen als bewijsvoering dat het model werkt 
(1 ). Voor bewijsvoering zijn nieuwe toepassingen noodzakelijk, die in paragraaf 
3 aan bod komen. 
Een goede reden om de basispopulatie alsnog te beschrijven, betreft de 
mogelijkheid om achteraf tot een verdieping van de analyse van de gevalstudie 
te komen. Het model was bij aanvang ruw en incompleet. Aanpassingen en 
verfijningen hebben tot aan de zesde gevalstudie plaatsgevonden. De functies 
waren bij aanvang veel minder ver ontwikkeld dan bij de zesde beschrijving. 
Door met de eindversie van het model nogmaals terug te kijken naar eerder 
ontwikkelde gevalstudies kan een verdieping van het inzicht ontstaan tot een 
niveau dat tijdens de ontwikkeling van de gevalstudie nog niet bereikt werd. 
Om een vergelijking van de analyses van de gevalstudies mogelijk te maken, 
zijn ze alle geactualiseerd tot 31 december 1993. Dit betekende in de praktijk 
aanvullend onderzoek voor de oudere gevalstudies (zoals Gist-Brocades, 
Aalberts Industries), die als eerste werden onderzocht. 
De onderstaande beschrijving van toepassingsfuncties per gevalstudie is 
gebaseerd op de case-analyses, die voor wat betreft de basispopulatie zijn 
opgenomen in bijlage 1. Voor toelichting op bepaalde functiebeschrijvingen 
wordt verwezen naar die bijlage. 
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2.1 AALBERTS INDUSTRIES NV 

identiteitsfunctie 
Aalberts Industries kent een primaire ordening die belangrijke overeenkomsten 
vertoont met de inrichtingsvorm van de Botsauto. Enkele uitgangspunten van 
beleid zijn bijvoorbeeld een spreiding van business-activiteiten zodanig dat 
afhankelijkheidsrisico's van markten en klanten beperkt blijven, een volledig 
eigen resultaatverantwoordelijkheid van elke werkmaatschappij en een 
marktconforme verhandeling van onderlinge toeleveringen tussen de 
werkmaatschappijen. 
Bij Aalberts Industries is geen sprake van een Zweefmolen-vorm. Dit blijkt o.a. 
uit het ontbreken van portfoliomanagement in de zin dat de cash flows van 
goed renderende activiteiten worden overgeheveld naar minder renderende of 
groei-activiteiten. Financiële kruisverbanden zijn uit den boze. 
Een strakke op financieel resultaat gerichte aanpak wordt bij Aalberts Industries 
gecombineerd met kennis van de business en een zeer charismatische en 
persoonlijke stijl van leidinggeven van de eigenaar-directeur. Hij legt sterk de 
nadruk op het belang van 'goede' mensen, en het geven van vertrouwen aan 
die mensen. Met die aanpak weet hij binnen zijn groep een 
'winnaarsmentaliteit' te creëren. Hij typeert zijn wijze van aansturing met 
'management by driving around' (veel op bezoek op locatie). 

signaleringsfunctie 
Belangrijke afwijkingen van de inrichtingsvorm Botsauto is de volledig centrale 
kapitaalinkoop. De holding vervult de bankfunctie. Ook geldt het principe dat 
geacquireerde ondernemingen niet worden afgestoten. De afdracht aan het 
bestuurlijk centrum (een vast percentage ,van de bedrijfswinst) wordt in principe 
aangewend voor nieuwe acquisities. Een andere afwijking van de Botsauto
vorm is de aansprakelijkheid van het concern voor de in Nederland gevestigde 
dochterondernemingen conform artikel 403, lid 1, titel 9 van het BW. 

verbeterfunctie 
Zoals bij de signaleringsfunctie is genoemd, kent de huidige primaire ordening 
van Aalberts Industries enkele afwijkingen van de Botsauto-vorm. Uitgaande 
van deze vorm kunnen o.a. de volgende maatregelen worden genoemd: meer 
ruimte voor decentrale inkoop van financiële middelen bij werkmaatschappijen 
of groepen, afstand nemen van het principe dat geacquireerde ondernemingen 
niet worden verkocht en het ter discussie stellen van de 
aansprakelijkheidsstelling. 

toekomstperspectieffunctie 
Een grote afwijking van de huidige primaire ordening ligt niet voor de hand. Wel 
is sinds 1993 duidelijker voor een afbakening van het activiteitendomein 
gekozen. Binnen het concern worden vier groepen onderscheiden (Speciale 
Componenten, Dispense Systemen, Installatie Materialen, Interieur Systemen). 
Met name de groepen Dispensa Systemen (15% van de omzet) en Installatie 
Materialen (45% van de omzet) bepalen de nieuwe expansierichting van het 
concern . De afbakening van het activiteitendomein ging in sommige gevallen 
ook gepaard met een afsplitsing of herordening van activiteiten over de 
werkmaatschappijen. Vooralsnog gaat de eigenaar-directeur ervan uit dat een 
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verdere expansie binnen de gekozen opzet goed mogelijk is (in elk geval tot 
1999). 

aandachtspunten 
Enkele aandachtspunten die bij de analyse van Aalberts Industries naar voren 
kwamen, luiden: 
- de toegevoegde waarde van het concernverband is voor sommige 
werkmaatschappijen beperkt. Het concern kent namelijk voor zijn omvang een 
brede portfolio. Dit werd ingegeven door een beleid van risicospreiding (geen 
klant mag voor meer dan 5% van de concernomzet zorgen; geen marktsegment 
mag meer dan 15% van de totale omzet bepalen, etc). Door de diversiteit is de 
band van sommige werkmaatschappijen met de rest beperkt; 
- binnen de groep wordt een onderscheid gemaakt tussen toeleveranciers 
(capaciteitondernemingen) en (eind)produktondernemingen. Vanaf 1989 is het 
concern met name produktondernemingen gaan acquireren. Inmiddels nemen 
in 1993 de produktondernemingen 70% van de totale omzet voor hun rekening. 
Bij een verdere expansie van produktondernemingen rijst de vraag of 
handhaving van de capaciteitsondernemingen in de portfolio wenselijk is; 
- de st.arke internationalisatie met acquisitie van produktondernemingen in 
Duitsland en Denemarken legt een claim op het kleine bestuurlijk centrum (7 
personen inclusief secretaressen, chauffeur) en de managementaanpak 
(management by driving around) van de eigenaar-directeur. 

2.2 INDIVERS BV 

identiteitsfunctie 
Als typering voor de primaire ordening van lndivers biedt tot midden jaren 
tachtig de Botsauto-vorm enige houvast. Voor de periode daarna kan de relatie 
tussen het bestuurlijk centrum en de business-activiteiten beter worden 
benaderd door de Zweefmolen-vorm. 
De oorspronkelijke rol van het bestuurlijk centrum (Twaalfhoven + controller) is 
te typeren als een mix van een conceptuele en financiële holding. Zij verschuift 
mogelijk in de toekomst na integratie met het groepsniveau (lnterturbine-Groep) 
tot een management holding. 

signaleringsfunctie 
Bij lndivers is sprake van een mix van kenmerken die maar zeer beperkt is 
terug te voeren op één inrichtingsvorm. De reden van de sterke diversiteit van 
kenmerken is gelegen in de overgangsfase waarin het concern verkeert door 
het inkopen in het PW4000-project en de dubbele topstructuur die is ontstaan 
door de concentratie van activiteiten. Binnen lndivers wordt het goed 
ontwikkelde financial control-systeem nu steeds meer aangevuld met een 
inhoudelijke bemoeienis en coördinatie (operational control) . 

verbeterfunctie 
Het noemen van verbeterpunten uitgaande van de meest in aanmerking 
komende inrichtingsvorm (Zweefmolen) lijkt bij lndivers niet wenselijk, omdat 
het concern zich in een transitiefase bevindt. 
Met name vanwege de ontwikkeling richting een geïntegreerde inrichtingsvorm 
met een meer inhoudelijk coördinerende taak voor het centrum ligt een 
integratie van de dubbele topstructuur voor de hand. 
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toekomstperspectieffunctie 
Indien de concentratie van activiteiten op de gasturbine-markt succesvol blijkt 
ligt een verdere inhoudelijke bemoeienis van een klein geïntegreerd en 
operationeel georiënteerd bestuurlijk centrum voor de hand. Naast een goed 
ontwikkeld systeem van 'financial control', zal een systeem van 'operational 
control' verder tot ontwikkeling komen. De primaire ordening van het concern 
zou in dat geval meer kenmerken van geïntegreerde inrichtingsvormen als 
Turbo Polyp of mogelijk Python kunnen krijgen. 

aandachtspunten 
Bij lndivers zijn enkele opvallende aandachtspunten: 
- een bevestiging van de invloed van de samenstelling van de portfolio op de 
primaire ordening van het concern wordt gevonden in de recente historie van 
lndivers. De concentratie van activiteiten op inspectie, onderhoud en reparatie 
van hittebestendige onderdelen van gasturbines vanaf begin jaren tachtig ging 
samen met een toename van de inhoudelijk coördinerende rol van het 
bestuurlijk centrum. Ook de positiestructuur van de bedrijfseenheden wijzigde. 
De activiteiten tussen de overgebleven werkmaatschappijen werden 
gestroomlijnd naar regio en expertise. Op het bestuurlijk centrum werd 
bijvoorbeeld een afdeling opgezet om de marketingactiviteiten te coördineren. 
Tevens werd een ander type werkmaatschappijmanager gezocht. Het 
voormalige vrije-ondernemerstype, dat elkaar onderling beconcurreerde, werd 
vervangen door een meer calcu lerend type dat ook in termen van het 
concernbelang kon denken; 
- door de concentratie van activiteiten op gasturbine-onderdelen en de afstoting 
van overige divisies is vanaf midden jaren tachtig een dubbele topstructuur 
ontstaan (het bestuurlijk centrum van de divisie (de Interturbine-Groep te 
Dallas) en het bestuurlijk centrum van de holding te Schiphol). Ten tijde van het 
onderzoek (december 1992) werd gediscussieerd over de mogelijkheid beide 
structuren te integreren. 

2.3 STORK NV 

identiteitsfunctie 
De primaire ordening van het concern is in het geval van Stork het best te 
benaderen met de Zweefmolen-vorm. Het bestuurlijk centrum is klein en heeft 
een belangrijke financiële functie. Hovers verklaart de keuze voor zijn persoon 
(een econometrist en geen technicus) als lid van de Raad van Bestuur in 1983 
en later als voorzitter in 1989 ook mede vanuit de bijdrage die hij kan leveren 
aan de financiële synergie. 

signaleringsfunctie 
Afwijkingen van de 'Zweefmolen'-vorm komen tot uitdrukking in de ambities van 
het bestuurlijk centrum die uitstijgen boven die van een financiële holding. 
Deze ambities komen o.a. tot uitdrukking in de !PI-beleidsgroep, waaronder een 
aantal werkgroepen opereert, en de vorming van centrale afdelingen zoals 
lndustrial Systems Development en Technologie en Innovatie. Het zijn 
aanzetten om te komen tot een meer geïntegreerde inrichtingsvorm. 
Tegelijkertijd wordt vastgehouden aan het · uitgangspunt van een unit
organisatie met decentrale staven. 
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Bij de procedurestructuren valt het strak georganiseerde financial control
systeem op. Ook de overlegstructuur en eisen die worden gesteld aan de 
business- en jaarplannen hebben kenmerken die meer overeenkomst tonen 
met de Turbo Polyp-vorm. 

verbeterfunctie 
Omdat voor de toekomst een meer geïntegreerde vorm voor de hand ligt, lijkt 
het weinig zinvol de afwijkingen van de Zweefmolen-vorm als verbeteringen uit 
te werken. 
Hier wordt gekozen voor een omgekeerde aanpak. Uitgaande van de Turbo 
Polyp-vorm ligt een toename van functionele coördinatie tussen de 
werkmaatschappijen vanuit het groepsniveau en het bestuurlijk centrum voor 
de hand. Bij de rapportage en uitwisseling van informatie zullen het 
groepsniveau en het bestuurlijk centrum een sterkere coördinerende taak 
vervullen. In de huidige situatie krijgen bijvoorbeeld de werkmaatschappijen in 
dezelfde groep lang niet altijd elkaars business-plannen te lezen. Ook zullen 
werkmaatschappijdirecteuren in de toekomst meer worden afgerekend op een 
bijdrage die uitstijgt boven het individuele belang van de werkmaatschappij . 
Het ligt voor de hand dat gemeenschappelijke groeps- en concernbelangen bij 
de prestatiebeoordeling een grotere rol zullen gaan spelen. 
Een groei in de diepte en een meer inhoudelijk coördinerende rol voor het 
bestuurlijk centrum zal ook gepaard moeten gaan met aanpassingen in de 
portfolio. Voor de kernactiviteit Industriële Dienstverlening bestaat bijvoorbeeld 
het voornemen om zich te concentreren op hoogwaardige dienstverlening, 
waarmee men ook internationaal kan opereren. 

toekomstperspectieffunctie 
Nu de doelstelling van de reductie van de conjunctuurgevoeligheid grotendeels 
is gerealiseerd, lijkt een nieuwe fase van groei 'in de diepte' te zijn 
aangebroken. Er wordt kritischer gekeken naar de toegevoegde waarde van 
het concernverband voor de verschillende business-activiteiten. Kernbegrippen 
van het nieuwe beleid zijn o.a. down stream business, internationalisatie, 
synergie. Hierbij past een inrichtingsvorm met een meer inhoudelijk 
coördinerende rol van het bestuurlijk centrum (Turbo Polyp). Deze ambitie komt 
tot uitdrukking in het stimuleren van samenwerking en kennisuitwisseling aan 
de basis (o.a. via de beleidsgroep Integrale Produktie Innovatie (IPI)) en nieuwe 
(kleine) centrale afdelingen als lndustrial Systems Development en 
Technologie en Innovatie. 

aandachtspunten 
Enkele aandachtspunten die op basis van een analyse aan de hand van het 
diagnosemodel kunnen worden genoemd, zijn: 
- binnen het bestuurlijk centrum worden ambities gekoesterd met betrekking tot 
het realiseren van kennissynergie die op gespannen voet staan met 
uitgangspunten van de decentrale-organisatiestructuur; binnen het concern 
wordt het uitgangspunt gehuldigd dat kennis- en middelensynergie niet kan 
worden opgelegd, maar dat het van onderuit op werkmaatschappij-niveau moet 
worden gedragen. Het bestuurlijk centrum kan hierbij naar eigen zeggen enkel 
een voorwaardenscheppende rol vervullen; 
- de mate waarin kennis- en middelensynergie kan en wordt nagestreefd 
verschilt sterk per groep en kernactiviteit. 
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2.4 VANLEERGROEPBV 

identiteitsfunctie 
Als typering voor de primaire ordening van het concern lijkt in het geval van 
Van Leer de Zweefmolen het meest van toepassing. De rol van het bestuurlijk 
centrum gaat echter duidelijk verder dan die van financiële holding. Er is een 
belangrijk aantal kleine afdelingen (Strategische planning, Strategische 
materialen, Marketing, etc.) met coördinerende functies. Het etiket 
'concerndiensten' in combinatie met de brede span of control van 15 SBU's 
maken echter duidelijk dat gekozen is voor een decentraal concept, waarbij 
grote beleidsruimte en -verantwoordelijkheid bestaat bij de bedrijfseenheden 
aan de basis. 

signa/eringslunctie 
Enkele afwijkingen van de inrichtingsvorm Zweefmolen zijn naast de 
genoemde rol van het bestuurlijk centrum enkele procedurestructuren zoals 
bijvoorbeeld de volledige centralisatie van kapitaalinkoop en de uitgebreide 
cash flow-verevening. Deze afwijkingen hangen samen met het gegeven dat 
het concern geen beursnotering kent en een actief acquisitiebeleid voert. 

verbeterfunctie 
De verbeterfunctie zou ik niet willen toespitsen op afwijkingen van de 
inrichtingsvorm van de Zweefmolen, omdat ik van mening ben dat een andere, 
meer geïntegreerde, inrichtingsvorm - bijvoorbeeld Turbo Polyp - wenselijk is. 

toekomstperspectieffunctie 
Een verdere evolutie richting een Zweefmolen-vorm ligt niet voor de hand. Wel 
bestaat de optie dat de R&D-functie in de toekomst verder wordt 
gedecentraliseerd. 
De economische recessie in de periode 1991-1993 legde een extra druk op het 
concern om de 'overhead' zo beperkt mogelijk te houden. Met een herstel van 
de conjunctuur in de belangrijkste industriële regio's en een mogelijke 
beursgang van het concern in de toekomst lijkt enige ruimte te ontstaan voor 
een herbezinning op de rol van het bestuurlijk centrum. Een beperkte 
uitbreiding van bepaalde stafdiensten om de inhoudelijk coördinerende rol te 
versterken acht ik niet uitgesloten. 

aandachtspunten 
Enkele aandachtspunten die op basis van het diagnosemodel bij deze 
gevalstudie kunnen worden genoemd, hebben betrekking op: 
- het ver doorgevoerde service-concept van het bestuurlijk centrum. In 
overeenstemming met het business unit concept dat begin jaren tachtig onder 
Andriessen is ingevoerd, werden de omvang en rol van het bestuurlijk centrum 
ingrijpend gewijzigd. De rol van het bestuurlijk centrum is verschoven van 
operationele holding in de jaren zestig naar een management holding in de 
jaren tachtig en heeft met de economische recessie vanaf 1991 (en de eigen 
conjunctuurgevoeligheid daarbij) trekken gekregen van een financiële holding; 
- het service-concept van het bestuurlijk centrum is mede versterkt door huidige 
CEO De Vlugt. Hij hanteert bewust de Amerikaanse benaming CEO en 
doorbreekt de bestaande consensuscultuur. Zijn aansturingsstijl is een 'hands 
on'-stijl, die in de eresap-terminologie kan worden aangeduid met 'directing'. 
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Zijn voorkeur gaat uit naar een strak 'financial control'-systeem in combinatie 
met een 'hands on' operationeel georiënteerde aansturing vanuit de 
concerntop; 
- het huidige grote aantal van 15 SBU's en 75 BU's betekent dat de concerntop 
zijn aandacht over relatief veel bedrijfseenheden moet spreiden. Binnen de 
Executive Board bestaat een taakverdeling waarbij de CEO zich met name richt 
op het toezicht op de consumentenverpakkingen-activiteit Op die manier is hij 
direct betrokken bij de business die de nieuwe expansierichting van het 
concern bepaalt. 

2.5 DSMNV 

identiteitsfunctie 
De huidige topstructuur, waarbij voor de divisies verschillende typeringen zijn 
ontwikkeld (operator, spanbreaker, synergie-coördinator) kent grote 
overeenkomsten met de Turbo Polyp-vorm. Met de uitwaaiering van het 
activiteitenveld aan de basis komt deze vorm van primaire ordening verder 
onder druk te staan. In de toekomstige opzet van de topstructuur zijn de 
business units (die daartoe worden 'empowered') als de basisbouwstenen van 
het concern aangeduid. 

signaleringsfunctie 
Evenals bij de bespreking van Sterk zal worden uitgegaan van de primaire 
ordening die men voor de nabije toekomst voor ogen heeft. Deze ordening 
heeft veel overeenkomsten met de Zweefmolen-vorm. Op deze plaats zal 
worden ingegaan op enkele markante afwijkingen van deze inrlchtingsvorm. 
Het middelenallocatie-systeem zou meer decentraal moeten worden 
georganiseerd, waarbij met name goedkeuringsprocedures {het systeem van 
'second opinions') vanuit het bestuurlijk centrum zouden kunnen worden 
vereenvoudigd. Met betrekking tot het monitoring-systeem zou de rapportage 
van informatie aanzienlijk in omvang kunnen worden teruggebracht. Het zou 
zich meer kunnen beperken tot een financiële rapportage en een specifiek op 
de business toegespitste vorm van operationele rapportage. 
Beloningssystemen van business unit managers zouden meer direct kunnen 
worden gekoppeld aan het individuele resultaat van de business unit. Er zou 
bijvoorbeeld afstand kunnen worden genomen van het huidige 
beloningssysteem (van het executive management en topmanagement) waarbij 
twee vormen van bonus bestaan (op basis van het concernresultaat en 
individuele prestaties). 

verbeterfunctie 
Vanwege de verticale integratie van een aantal business-activiteiten en de 
overeenkomsten in proces- en produkttechnologie, maar ook vanwege de 
verdringing van produkten in eindmarkten, zal coördinatie tussen .de business
activiteiten omvangrijk blijven. Het is derhalve de vraag of een evolutie richting 
een Zweefmolen-vorm met de huidige portfolio wenselijk is. 
Als de activiteiten van de koolwaterstoffen en basispolymeren in een joint 
venture met derden worden ondergebracht, zoals eerder publiekelijk is 
aangekondigd, zullen duidelijkere keuzen kunnen worden gemaakt met 
betrekking tot de toekomstige inrichtingsvorm van het concern. 
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toekomstperspectieffunctie 
Bij een handhaving van de brede portfolio ligt een evolutie richting een 
Zweefmolen-vorm voor de hand. Deze vorm zal leiden tot interne spanningen 
vanwege de verticale integratie van basisactiviteiten en de onderlinge 
afhankelijkheid tussen de bedrijfseenheden die hiermee samenhangt. 

aandachtspunten 
Enkele aandachtspunten die kunnen worden geformuleerd op basis van een 
analyse van de primaire ordening van DSM zijn: 
- keuzes met betrekking tot de primaire ordening van het concern zullen voor 
een belangrijk deel worden bepaald çloor de samenstelling van de toekomstige 

· portfolio van activiteiten; 
- handhaving van het huidige brede activiteitenveld met 7 kerngebieden zet de 
bestaande inrichtingsvorm van Turbo Polyp onder druk. Een verdere evolutie in 
de richting van een Zweefmolen-vorm ligt hierbij voor de hand; 
- het speelveld met 7 kerngebieden is ruim gedefinieerd; met het oog op de 
globalisatie van de chemiemarkt is het de vraag of een middelgroot concern als 
DSM zich een dergelijk breed activiteitenveld kan blijven permitteren. 

2.6 GIST-BROCADES NV 

identiteitsfunctie 
De primaire ordening van het concern heeft veel overeenkomsten met zowel de 
Python- als de Turbo Polyp-vorm. Het beperkte aantal kernactiviteiten maakt 
een sterke inhoudelijke bemoeienis van het bestuurlijk centrum mogelijk. Wel 
lijkt het bestuurlijk centrum geleidelijk te evolueren (onder andere door de 
decentralisatie van de R&D-activiteit) van een operationele holding naar een 
management holding. 

signaleringsfunctie 
Bij de bespreking van deze functie wordt de inrichtingsvorm Turbo Polyp als 
uitgangspunt gekozen. De positiestructuur van het bestuurlijk centrum wijkt af 
van de genoemde inrichtingsvorm door de aanwezigheid van enkele 
operationele concernafdelingen zoals Central Technology & Services en 
Gorparate Risc Safety & Environment. Bij de positiestructuur van de business
activiteiten is een opvallende afwijking van de Turbo Polyp-vorm de status die 
de Business Unit Savoury lngredients heeft gekregen (vergelijkbaar met een 
divisie). De samenstelling en status van de bedrijfseenheden laten zien dat de 
filosofie van de divisiestructuur (M-vorm) en de filosofie van business unit 
management hier door elkaar heen lopen. Bij de positiestructuur van de 
business-activiteiten is verder het aantal structuurwijzigingen opvallend. 
Bij de procedurestructuren kunnen met name enkele afwijkingen worden 
gesignaleerd bij het middelenallocatie-systeem. Het betreft de centrale 
kapitaalinkoop, de detachering van controllers en de aansprakelijkheidsstelling 
met betrekking tot het faillissementsrisico van bedrijfseenheden. 

verbeterfunctie 
Met de Turbo Polyp-vorm als uitgangspunt zou de consistentie toenemen als 
het bestuurlijk centrum zich verder concentreerde op de rol van management 
holding. Dit betekent een verdere scheiding van bestuurlijke en operationele 
activiteiten. 
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Een maatregel bij de procedurestructuren die tot een grotere consistentie van 
de primaire ordening met de genoemde inrichtingsvorm zou leiden, is 
bijvoorbeeld een verruiming van de mogelijkheid van een bedrijfseenheid om 
eigen financiële middelen aan te trekken (en daar ook de risico's van te 
dragen). Tevens zou de detachering van controllers vanuit de centrale 
financiële afdeling kunnen worden vervangen door een opzet waarbij ze 
volledig deel uitmaken van het managementteam van de betreffende 
bedrijfseenheid en hiërarchisch rapporteren aan de divisiedirecteur. 

toekomstperspectieffunctie 
Gist-Brocades is een typisch voorbeeld van een concern dat worstelt met zijn 
identiteit vanuit het verleden. Het concern heeft in de eerste honderd jaar van 
zijn bestaan (vanaf 1870) naam gemaakt als beheerser van procestechnologie 
van grootschalige fermentatieprocessen van bulkprodukten zoals gist en 
penicilline en industriële enzymen. Grootschalige industriële fermentatie is nog 
steeds een belangrijke vaardigheid, die nu echter moet worden aangevuld met 
andere meer basale vaardigheden op het gebied van applicaties, technische 
services, marketing, etcetera. 
Die nieuwe vaardigheden vormen de basis voor de in 1991 opgestelde 
concernstrategie die wordt aangeduid met 'customer specialist'-strategie. Als 
deze strategie succesvol wordt, zal dit op termijn leiden tot een verdere 
versterking van de business unit-filosofie en het daarbij behorende decentrale 
beheer van middelen. Een verdere evolutie richting een Zweefmolen-vorm ligt 
dan voor de hand. 

aandachtspunten 
Enkele aandachtspunten die op basis van het diagnosemodel kunnen worden 
geformuleerd, zijn: 
- op het bestuurlijk centrum vindt een scheiding plaats van strategische en 
operationele taken. Zo bestaat het voornemen per 1 januari 1994 de R&D
functie decentraal te organiseren. Toch blijven bepaalde centrale operationele 
activiteiten zoals Central Technology & Services en Corporate Risc Safety & 
Environment omvangrijk; 
- de nieuw gecreëerde Bio Specialties Divisie (BSD) is een bundeling van 
activiteiten op basis van de gemeenschappelijke enzymtechnologie. Bij de 
keuze van ordeningsprincipe van deze activiteiten blijkt het zwaartepunt nog te 
liggen bij de technologische verwantschap (in dit geval enzymtechnologie) en 
niet bij een ordening naar gemeenschappelijke markten; 
- het succes van de 'customer specialist'-strategie (brede produkttechnologie
scope en smalle markt-scope) moet zich in de markt nog bewijzen; vooralsnog 
wordt de omzettoename en het bedrijfsresultaat voor een belangrijk deel 
bepaald door de bulkprodukten (antibiotica) van de IPPD. 
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2.7 SAMENVATIING EN CONCLUSIE BIJ DE BASISPOPULATIE 

In deze paragraaf zijn de zes concerns van de basispopulatie beschreven aan 
de hand van de vier toepassingsfuncties van het diagnosemodeL Tabel 5.1 
bevat een samenvatting van de belangrijkste bevindingen bij de 
basispopulatie. 

typering van de primaire ordening 
Het bleek mogelijk de primaire ordening van de concerns van de 
basispopulatie te typeren aan de hand van het diagnosemodeL Bij ongeveer de 
helft van de basispopulatie was sprake van een duidelijke verwantschap met 
één inrichtingsvorm. Bij de overige kon worden volstaan met een combinatie 
van twee aangrenzende inrichtingsvormen. 
Bij de typering van de onderzochte concerns van de basispopulatie blijken de 
twee middelste inrichtingsvormen (Zweefmolen en Turbo Polyp} vaker voor te 
komen dan de twee extreme inrichtingsvormen. 

primaire ordening als dynamisch proces 
De beschrijving van de primaire ordening aan de hand van de vier 
toepassingsfuncties maakte het tevens mogelijk om het op zich statische 
diagnosemodel enigszins te dynamiseren. Zo valt aan de hand van de 
toekomstperspectieffunctie in tabel 5.1 op te maken dat twee concerns (Aalberts 
Industries, Van Leer} zich grotendeels binnen de bestaande primaire ordening 
willen expanderen; twee concerns (Stork, lndivers} een meer geïntegreerde 
topstructuur nastreven en twee concerns (DSM, Gist-Brocades} de bestaande 
sterk geïntegreerde topstructuur willen omvormen in een business unit~achtige 
structuur die overeenkomst heeft met de minder geïntegreerde 
inrichtingsvormen van het diagnosemodeL 
Bij het vraagstuk van de primaire ordening zijn ogenschijnlijk tegenstrijdige 
ontwikkelingen waar te nemen. Deze ontwikkelingen kunnen voor een 
belangrijk deel worden teruggevoerd op het ontwikkelingspad (en het daaruit 
voortvloeiende verschil in uitgangssituatie bij topstructuurveranderingen; zie 
ook hoofdstuk 4}. 
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TABEL 5.1 Overzicht van de bevindingen bij de basispopulatie 
geordend aan de hand van vier toepassingsfuncties 

Naam ldentlteltsfu nctle Slgnalerlngs- Verbeterfunctie 
concern functie 

(overeenkomst met (opvallende afwijkingen (maatregelen om 
inrichtingsvorm) van inrichtingsvorm) interne consistentie 

met inrichtingsvorm te 
verbeteren) 

Aalberts Botsauto -centrale -centrale 
Industries NV kapitaalinkoop; kapitaalinkoop; 

- geen afstoting van - geen afstoting van 
acquisities; acquisities; 
- aansprakelijkheid - aansprakelijkheid 
faillissement faillissement 

lndivers BV Zweefmolen - dubbele topsiructuur - integratie dubbele 
topstructuur; 
- versterking 
oparationar control 

Stork NV ~weèfmolen (ffl1rbo - synergiestreven - toemime inhoudelijke 
Polyp) (kennis+ middelen) coördinatie; 

o.a. via IPI- - herschikking portfolio 
beleidsgroep+ nieuwe (afname van het aantal 
concernafdelingen groepen en een accêrlt 

op hoogwaardige 
systemen en diensten) 

Van Leer Groep Zweefmolen/Turbo - service-concept van - herdefiniëring van 
BV Polyp bestuurlijk- taken en aantal 

centrumdiensten; concerndiensten; 
-deels centrale R&D 

DSMNV Turbo Polyp - brede portfolio - afname van verticale 
(verticaal geïntegreerd integratie; 
met u~waaiering aan de -directe lijn tussen 
basis) RvB en BU's 

Gist-Brocades Python/Turbo Polyp - operationele - scheiding bestuurlijke 
NV activite~en van het en operationele 

bestuurlijk centrum activiteiten van het 
- status van divisies en bestuurlijk centrum; 
business units; - keuze voor business 
- sterke inhoudelijke unit-concept; 
bemoeienis middels -wijziging in 
cultuur- en structuur- procedurestructuren 
interventies; (o.a. middelenallocatie 
-centrale systeem) 
kapitaalinkoop 
- detachering 
controllers 
-concern-
aansprakelijkheid 
faillissement 

150 

Toekomstperspec-
lieffunctie 
(groeipotentie binnen 
de bestaande primaire 
ordening) 

- continuering van 
beleid grotendeels 
binnen de bestaande 
primaire ordening; 
- aanpassing in de vorrr 
van groepen 

- ontwikkeling richting 
Turbo Polyp of Python 

- ontwikkeling richting 
Turbo Polyp 

- continuering van 
beleid grotendeels 
binnen de bestaande 
primaire ordening; 
-wijkt af van m.i. 
'passende' 
inrichtingsvorm van 
Turbo Polyp 

- ontwikkeling richting 
Zweefmolen 

- ontwikkeling richting 
Zweefmolen past bij de 
customer specialist-
strategie die de 
concerntop voor ogen 
staat (mogelijk 
resuneert die in een 
primaire ordening met 
overeenkomsten met 
een gecombineerde 
vorm van Turbo Polyp/ 
Zweefmolen) 

Zoals eerder gesteld is de bovenstaande beschrijving van de basispopulatie 
geen bewijsvoering voor de bruikbaarheid van het model (1 ). De waarde van 
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het diagnosemodel staat of valt uiteindelijk met de mogelijkheid van toepassing 
op nieuwe gevalstudies. Deze komen aan bod in de volgende paragraaf. 

3 Nieuwe toepassingen van het diagnosemodel (mini-cases) 

De nieuwe gevalstudies hebben de benaming mini-cases gekregen. Ze zijn in 
het onderzoek opgenomen om de mogelijkheden en beperkingen te verkennen 
van het diagnosemodel bij toepassing op nieuwe gevalstudies. 
De aanpak bij de mini-cases wijkt op een aantal punten af van de manier 
waarop de basispopulatie is onderzocht. Allereerst dient te worden opgemerkt 
dat het onderzoek bij de mini-cases veel beperkter van opzet is. Zo is veelal 
volstaan met de bestudering van schriftelijk materiaal aangevuld met een 
interview en/of presentatie van een topmanager van het betreffende concern. 
Een ander punt waarop de mini-cases van de basispopulatie afwijken, is 
gelegen in het ontwikkelproces van de analyses. Bij de ontwikkeling van de 
mini-cases zijn leden van een VSB-werkgroep actief betrokken geweest. Op 
deze manier werd het mogelijk de overdraagbaarheid van het model te 
onderzoeken. 
De mini-cases zijn geaQalyseerd met de 'eindversie' van het diagnosemodeL 
Naar aanleiding van de bevindingen hierbij zijn geen aanpassingen in het 
model meer aangebracht. Wel zullen aan het eind van deze paragraaf enkele 
evaluerende opmerkingen van werkgroepleden ten aanzien van het model en 
de functies apart worden vermeld. 
Onderstaande functiebeschrijving per gevalstudie is gebaseerd op de case
analyses, die voor de mini-cases zijn opgenomen in bijlage 2. Voor toelichting 
op bepaalde functiebeschrijvingen verwijs ik naar die bijlage. 

3.1 ATAG HOLDING NV 

identiteitsfunctie 
De primaire ordening van Atag heeft belangrijke overeenkomsten met de 
inrichtingsvorm van de Botsauto. Deze inrichtingsvorm past met name bij de 
invulling die wordt gegeven aan de positiestructuur van het bestuurlijk centrum 
en de bedrijfseenheden. 
Het bestuurlijk centrum kan worden getypeerd als eèn conceptuele holding. De 
Atag-holding bestaat naast de directeur Hans Manschot uit een secretaresse en 
12 systeemanalisten. Op holding-niveau is dus bijvoorbeeld geen personeels-, 
financieel, of technisch directeur werkzaam. 
De systeemanalysten onderhouden het management-informatiesysteem 
waarop alle bedrijven zijn aangesloten. Het informatiesysteem vormt de 
bestuurlijke slagader van het concern. Het is gericht op integrale beheersing 
van het bedrijfsproces (van marktonderzoek, produktontwerp, etc. tot en met 
verkoop en service). Het moet voortdurend worden aangepast aan de 
veranderende wensen van de gebruikers in de bedrijven (de inkoper, de 
technicus, de boekhouder, etc.). 
Bij de bepaling van de concernstrategie wordt Manschot (die daarvoor is 
'vrijgesteld') ondersteund door een Directieraad die bestaat uit de hoofden van 
de zes groepen. Deze groepshoofden zijn tevens directeur van één van de 
bedrijven binnen de groep. 
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Binnen het concern is met behulp van de inzet van informatietechnologie een 
concurrentievoordeel opgebouwd. Dit concurrentievoordeel tracht men te 
handhaven door een filosofie waarbij verandering de enige constante is. 
Binnen de keten van het bedrijfsproces (de value chain) worden bewuste 
keuzes gemaakt van wat men zelf doet en wat wordt uitbesteed. De 
waardetoevoegende activiteiten van de bedrijven liggen met name aan het 
begin (marktonderzoek, produktontwerp) en het eind (service en distributie) van 
de waardeketen van het bedrijfsproces; dit is de zogenaamde 'kop
staartfilosofie' . Deze aanpak maakt de bedrijven veel minder 
conjunctuurgevoelig en flexibel ('een bak met kikkers' in de woorden van 
Manschot) . 

signaleringsfunctie 
Toch bestaan er belangrijke afwijkingen van de inrichtingsvorm van Botsauto. 
Zo wordt de concurrentie tussen de werkmaatschappijen op groepsniveau 
gestroomlijnd en samenwerking gestimuleerd. Ook worden geacquireerde 
bedrijven in principe niet meer verkocht. Verder is het monitoring-systeem veel 
verder ontwikkeld dan in de Botsauto-vorm wordt verondersteld. 
Het monitoring-systeem functioneert als een ondersteunend systeem voor het 
eigenlijke bedrijfsproces van de werkmaatschappij en voorziet het bestuurlijk 
centrum van de benodigde informatie voor het uitoefenen van de beheerfunctie 
(financieel, operationeel). 
Wel is het monitoring-systeem gebonden aan specifieke produktmarkt
technologiecombinaties van duurzame consumentenartikelen, waarvan de 
basisfuncties goed bekend zijn en het concurrentieel voordeel wordt bepaald 
door het snel anticiperen op design-wensen. 
De brede portfolio van Atag in de 'home & family-market' is in de kern terug te 
voeren op het idee van 'manageable businesses' (zie ook Campbali & Goold, 
1987). De produkten zijn zeker bezien vanuit het design-oogpunt belangrijk; 
echter het gaat ook in sterke mate om de manier waarop ze geproduceerd en 
aan de man gebracht kunnen worden. 

verbeterfunctie 
Het integrale informatiesysteem vormt een belangrijke afwijking van de 
inrichtingsvorm Botsauto. Op dit informatie- en bedrijfssysteem is het 
concurrentieel voordeel van het concern gebaseerd. Deze afwijking die zich in 
het .diagnosemodel vertaalt naar het monitoring·systeem zou zeker niet moeten 
worden gereduceerd. Zij is een fenomeen dat duidt op combinatie van sterktes 
van verschillende inrichtingsvormen (Botsauto en Turbo Polyp). 
Atag is een van de duidelijke voorbeelden van een concern dat de kracht van 
de informatietechnologie weet te koppelen aan het concept van unit 
management. De bedrijfseenheden opereren in hoge mate autonoom. Het 
beheer van financiën, technologie en mensen is sterk gedecentraliseerd. Er is 
een vergaande vorm van prestatiebeloning die is gekoppeld aan het 
kwartaalresultaat van de individuele bedrijfseenheden (profit centers). 
De primaire ordening van Atag is een duidelijk voorbeeld van een topstructuur 
die de beperkingen (van de inrichtingsvormen) van het diagnosemodel 
aangeeft. 
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toekomstperspectieffunctie 
De Atag-aanpak is een integrale benadering. Vanuit deze optiek ligt een 
verdere continuering binnen de bestaande primaire ordening voor de hand. 
Wel zal met de toename van de omvang en diversiteit van het concern een 
extra druk worden gelegd op de informatieverwerkende capaciteit van het 
geïntegreerde informatiesysteem. Relatief meer tijd zal moeten worden 
gestoken in het bewaken van de hoofdstructuur en het onderling afstemmen 
van aanpassingen in het systeem. 
Het concept van continue aanpassing en verbetering van de bedrijfseenheden 
(profit centers) dat typerend is voor de Atag-aanpak, heeft de werking van een 
olievlek. Het concept kan en wordt namelijk ook verder doorgevoerd op 
afdelingsniveau binnen de bedrijfseenheden. Deze (functionele) afdelingen 
kunnen op zich ook weer worden beschouwd als profit centers en in hoge mate 
als zelfstandige eenheden worden behandeld (zoals bijvoorbeeld Metacycle 
(producent van voorvorken van fietsen)). Het leidt op deze wijze tot verdere 
netwerkvorming binnen de Groep. 

aandachtspunten 
Enkele aandachtspunten die op basis van het diagnosemodel kunnen worden 
gesignaleerd, betreffen: 
- het bestuurlijk centrum is klein en kwetsbaar voor kwesties die relatief veel 
managementtijd opslokken (zoals het faillissement van een 
dochteronderneming). De kans dat het bestuurlijk centrum wordt betrokken bij 
dit soort (coördinatie)vraagstukken neemt toe met het aantal bedrijven en hun 
onderlinge samenwerking (op groepsniveau); 
- het succes van de Atag-aanpak wordt in hoge mate bepaald door specifieke 
kenmerken van de aard van de business. Portfolio-activiteiten zoals 
keukenapparatuur, verwarming en fietsen, waar men binnen de Europese 
markt een belangrijke positie heeft opgebouwd, hebben met elkaar gemeen dat 
het duurzame consumentenprodukten zijn, waarvan de basisfuncties goed 
bekend zijn en die zijn opgebouwd uit een groot aantal componenten. Design 
en het snel inspelen op individuele klantenwensen (life style) vormen de 
kenmerken van het Atag-produkt waarvoor de klant bereid is een hogere prijs te 
betalen; 
- om de spectaculaire groeicijfers uit het verleden te handhaven staat het 
management (zeker bij een economische recessie) voor een dilemma. De 
Atag-aanpak betekent een turn around voor het geacquireerde bedrijf. Hierbij is 
het wenselijk dat de omvang van een overnamekandidaat niet al te groot is. 
Anderzijds vraagt een handhaving van het groeipercentage bij een grotere 
omvang wel om meer of grotere acquisities. Wel dientteworden opgemerkt dat 
de interne (autonome) groei van de werkmaatschappijen binnen de Groep 
aanzienlijk is. 

3.2 AKZONV 

identiteitsfunctie 
Officieel kent Akzo vanaf mei 1993 een primaire ordening waarbij business 
units met (de)centrale staven de basisbouwstenen van het concern vormen en 
het bestuurlijk centrum de rol van management holding speelt. De primaire 
ordening van het concern heeft daarmee grote verwantschap met een 
combinatie van de Zweefmolen- en de Turbo Polyp-vorm. 
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Bij Akzo doet zich een ogenschijnlijk tegenstrijdige ontwikkeling voor. Enerzijds 
wil de RvB zich meer inhoudelijk met de business-activiteiten bemoeien en in 
direct contact treden met de business unit managers. Anderzijds neemt het 
aantal bedrijfseenheden dat onder het directe toezicht valt toe van 5 (de 
oorspronkelijke divisies) naar 35 {de huidige business units). 
Met de combinatie van business units en een management holding tracht men 
de voordélen van slagvaardigheid, marktgerichtheid en flexibiliteit die worden 
toegeschreven aan een platte structuur te combineren met synergètische 
voordelen van een geïntegreerde structuur. De nieuwe primaire ordening is 
een bewuste poging om autonomie en synergie te combineren. De 
spanningsbalans (of het dilemma) dat de combinatie van beide oproept, komt 
tot uitdrukking in de aansturingsstijl die de RvB hanteert. Deze wordt 
omschreven als 'involved, but nat interfering'. 

signaleringsfunctie 
De nieuwe primaire ordening is gericht op het realiseren van eén combinatie 
van de voordelen van de Zweefmolen- en de Turbo Pölyp-vorm. 
Deze combinatie stelt tegenstrijdige eisen. Enerzijds moet de rol van het 
bestuurlijk centrum verschuiven van een financiêle naar een management 
holding. Anderzijds móet de positiestructuur van de business-activiteiten 
veranderen van een divisiestructuur (die samenhangt met de Turbo Polyp
vorm) naar een business unit-structuur (die past bij de Zweefmolen-vorm). De 
procedurestructuren (met o.a. strategische planning, human resources 
management, etc.) zijn met name gericht op het stimuléren van dé integratie 
tussen de business units van het concern. Zij hebben grote ovèreenkomst met 
de inrichtingsvorm Turbo Polyp. 

verbeterfunctie 
De combinatie van de twee inrichtingsvormen diè bij de nièuwe primaire 
ordening wordt nagestreefd, heeft het risico dat niet de voordelen maar de 
nadelen van beide modellen worden gecombineerd. Bij de verbeterfunctie 
wordt derhalve ingegaan op enkele maatregelen die interne risico's van de 
nieuwe primaire ordening kunnen beperken. Twee van deze risico's zijn de 
mogelijke overbelasting van het bestuurlijk centrum en een trage 
besluitvorming binnen de RvB. 
In de nieuwe topstructuur gaan de 35 business units (geordend in vier groepen) 
direct aan de RvB rapporteren. Een dergelijke opzet kan snel leiden tot een 
groei en rivaliteit van de stafafdelingen op corporate niveau. Naast een 
belaidsstaf bestaan namelijk tevens vier groepsstaven. 
De nieuwe RvB telt zes leden. Naast de voorzitter en de plaatsvervangend 
voorzitter zijn vier groepsverantwoordelijke leden (responsible member) in de 
RvB opgenomen. Binnen de op consensus gerichte cultuur bij Akzo bestaat het 
risico van trage besluitvorming. Dit gevaar is voorzien en wordt deels 
gereduceerd door de instelling van · Board Committees (wisselende 
samenstelling van 2 leden van de RvB) die eigen mandaten krijgen 
(bijvoorbeeld goedkeuring van investeringen tot 10 mln gulden). 
Enkele maatregelen die de genoemde risico's kunnen beperken, zijn een grote 
terughoudendheid met betrekking tot de inhoudelijk coördinerende rol van de 
corporate beleid- en groepstaven, het stellen van grenzen aan de omvang van 
die staven, uitbreiding van de bevoegdheden van de Board Committees en 
concentratie van business-activiteiten in de portfolio. 
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toekomstperspectieffunctie 
De primaire ordening (met een management holding en business units met 
(de)centrale staven) die het concern voor ogen staat, is een avontuur waarvan 
op dit moment de consequenties nog moeilijk zijn te overzien. Wel kan worden 
gesteld dat naast voordelen op het vlak van bestuurbaarheid en flexibiliteit ook 
een aantal nadelen en risico's is te onderkennen. 
De coördinatiebehoefte op het hoogste niveau die zit opgesloten in de nieuwe 
primaire ordening kent het gevaar van overbelasting van de concerntop en het 
risico dat de staven van de management holding in omvang zullen toenemen. 
Hiermee zou een replica van de divisiestaven op corporate niveau kunnen 
ontstaan. Andere nadelen of potentiële gevaren zijn de (grote) omvang van de 
RvB en de relatief kleine omvang van de business units als basiseenheid in het 
veelal mondiale concurrentiespeL 
Voordelen van de nieuwe topstructuur zijn met name gelegen in de directe 
korte communicatielijnen tussen concerntop en business unit managers. Met 
het verdwijnen van het divisieniveau wordt het concern voor de RvB 
doorzichtiger. De business units kunnen direct op hun resultaten worden 
aangesproken. Ook kan het proces van onderlinge samenhang en competitie 
tussen de business units veel directer worden gestuurd. Een ander voordeel 
betreft de service units die duidelijker marktconform moeten gaan werken en op 
hun toegevoegde waarde kunnen worden aangesproken. Met 
resultaatverantwoordelijke business en service units wordt het eenvoudiger om 
aanpassingen in de samenstelling door te voeren (toename flexibiliteit). 

aandachtspunten 
Enkele aandachtspunten die op basis van de analyse van de primaire ordening 
kunnen worden vermeld zijn: 
- de span of control (of support) van de RvB is omvangrijk met 35 business 
units; dit belemmert een diepgaande inhoudelijke bemoeienis; 
- een RvB met zes leden is erg omvangrijk en kan bij de huidige cultuur van 
consensusmanagement tot trage besluitvorming leiden. Aanvullingen zoals de 
bevoegdheden voor de ingestelde Board Committees zijn belangrijk om 
slagvaardigheid m.b.t. besluitvorming binn.en de RvB te realiseren; 
- bij de huidige primaire ordening bestaat het gevaar dat er groepsstaven op 
corporate niveau ontstaan die qua omvang en aard vergelijkbaar worden met 
de oorspronkelijke divisiestaven; 
- bij de beschrijving is de problematiek van de service units buiten 
beschouwing gebleven. Hier ligt tevens een belangrijk vraagstuk met 
betrekking tot de beleidsruimte van de business units: in welke mate is sprake 
van ruimte voor externe inhuur (marktwerking: geen gedwongen winkelnering, 
geen lange-termijnafname-verplichtingen bij bestaande service units); 
- een belangrijke vraag voor de toekomst betreft de relatie tussen de omvang 
van de units en de benodigde uitgaven voor R&D en marketing. Zijn de 
eenheden voldoende draagkrachtig om deze functies in eigen beheer te 
vervullen? In vergelijking tot bijvoorbeeld de Duitse chemiebedrijven is Akzo 
een middelgrote speler; het is de vraag of de business units als 
basisbouwstenen van het nieuwe concern wel voldoende omvang hebben om 
het mondiale concurrentiespel goed te kunnen spelen; veel zal worden 
bepaald door het coördinatievermogen dat op groepsniveau wordt ontwikkeld; 
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- de groepsdirecteuren hebben in de nieuwe primaire ordening een 
scharnierfunctie. Zij dienen binnen de groep voldoende gezag te hebben om 
onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling tussen de business units te 
realiseren. Tegelijkertijd dienen zij als lid van de RvB het concernbelang te 
laten prevaleren boven het groepsbelang. 

3.3 NIJVERDAL-TEN CATE NV 

identiteitsfunctie 
Het concern Nijverdal-Ten Gate verkeert in een overgangsfase. De huidige 
primaire ordening heeft belangrijke overeenkomsten met de Zweefmolen-vorm. 
Koninklijke Nijverdal-Ten Gate NV is een internationaal opererend concern met 
als missie het optimaal managen van bedrijven in de industriële toelevering. 
Het concern kenmerkt zich door een actief portfoliobeleid van business
activiteiten, waarbij het bestuurlijk centrum zich tot voor kort beperkte tot de rol 
van financiële holding. De overgenomen Europese en Amerikaanse bedrijven 
zijn geselecteerd op hun management en rendement en zijn niet of weinig 
gevoelig voor concurrentie uit lage-lonenlanden. Kenmerkend is dat de 
bedrijven hun zelfstandigheid en bedrijfscultuur behouden. Vanuit Almelo 
worden maar twee zaken geregeld: de financiering en het sociaal beleid. 

signaleringsfunctie 
Bij de uitwerking van de signaleringsfunctie is het niet verstandig om uit te gaan 
van afwijkingen van de Zweefmolen-vorm, omdat sinds de strategische 
heroriëntatie in 1993 een ambitie wordt gekoesterd om het bestuurlijk centrum 
om te vormen tot een management holding. 
De ambitie om uit te groeien tot een management holding kan worden 
geïllustreerd aan de hand van allerlei recente initiatieven. In 1993 is het 
zogenaamde Human Resource Quality Management-structuurplan ontwikkeld. 
Dit is een handvat waarmee directeuren voor hun groepsmaatschappij een 
HRQM-strategie moeten opstellen in aanvulling op hun ondernemingsplan. 
Verder is er een Prestatie Beoordeling en Loopbaan Ontwikkeling (PBLO)
systeem ontwikkeld voor het hoger personeel. Het systeem legt een relatie 
tussen prestatie, beoordeling en beloning en tussen prestatie en 
loopbaanontwikkeling. Daarnaast wordt energie gestoken in allerlei vormen 
van management development (Jong Management bijeenkomsten, MD
stuurgroep, Projectgroepen voor de MD-doelgroep, MD-trainingen, MD-scan). 
De strategische heroriëntatie leidt ook tot een ingrijpende verandering in de 
portfolio van business-activiteiten. Binnen het concern bestaat het voornemen 
om alle activite iten in de specialistische textiel af te stoten of te 
verzelfstandigen. Vijf clusters van de Groep Kunststoffen (Leidingsystemen en 
Handel, Verpakkingen, Kunststofweefsels, Polystyreen en Overige 
Kunststoffen) vormen de kernactiviteiten (speerpunten) van het nieuwe 
concern. De concentratie van activiteiten is volgens het bedrijf zelf ingegeven 
door financiële overwegingen. 

verbeterfunctie 
In aansluiting op de aanpak bij . de signaleringsfunctie wordt bij de 
verbeterfunctie uitgegaan van de combinatie van de Zweefmolen- en Turbo 
Polyp-vorm, die in het bestuurlijk centrum wordt gekoesterd. 
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Uitgaande van de huidige identiteit van het bestuurlijk centrum, die sterke 
overeenkomst vertoont met een financiële holding, zal een cultuurverandering 
noodzakelijk zijn (en waarschijnlijk een nieuwe generatie concernmanagers) 
om de ambitie van een management holding te kunnen realiseren. 

toekomstperspectieffunctie 
Wat betreft de toekomstige primaire ordening van het concern ligt een 
verwantschap met de combinatie van de Zweefmolen- en Turbo Polyp-vorm 
voor de hand. 
Aanzetten die in deze richting wijzen zijn de toename van inhoudelijke 
coördinatie vanuit het bestuurlijk centrum en concentratie van business
activiteiten in de portfolio. 

aandachtspunten 
Bij dit concern speelt eind 1993 het opvolgingsvraagstuk, omdat de huidige 
topman, de heer G.A. Reudink, die het concern ruim 10 jaar heeft geleid, heeft 
aangekondigd te zullen vertrekken. 

3.4 GETRONICS NV 

identiteitsfunctie 
Getronics is een van de grootste Nederlandse bedrijven op het gebied van 
informatietechnologie en telecommunicatie. Het is een concern waar de 
beperkingen van de inrichtingsvormen duidelijk naar voren komen. Binnen het 
concern is men in staat kenmerken van de Zweefmolen en de Turbo Polyp met 
elkaar te verenigen via een dubbel beheersysteem. 
Getronics is een succesvol voorbeeld van een concern dat een decentrale 
resultaatverantwoordelijke unitstructuur (Zweefmolen-vorm) koppelt aan een 
totaal concept van (merkonafhankelijke) systeemintegratie en diensten. De 
Getronics Groep biedt de klant de mogelijkheid van 'one stop shopping' door 
het aanbod van een totaal pakket van complementaire activiteiten (dat loopt 
van lnformatiserings- en Telematica-advies, Werkplekautomatisering, Software, 
Netwerken en Netwerkdiensten, Telecommunicatie, Industrie-automatisering, 
tot Telematica-installatie en Computer & Netwerkonderhoud). 
Dat de Getronics Groep belangrijke kenmerken bezit van de Turbo Polyp-vorm 
blijkt uit het veelvuldig hanteren van begrippen als synergie en core 
competences. Tegelijkertijd wordt gesteld dat de business-sectoren binnen 
Getronics onderling sterk verschillen, zodat feitelijk sprake is van een 
asymmetrische organisatie. 
Het bestuurlijk centrum fungeert o.a. via het Getronics Large Account 
Coordination and Intermation Bureau (GLACIB) als een spin in het web. Door 
de sterk ontwikkelde monitoring-functie in de vorm van een dubbel 
beheersysteem van financial en operational control is het bestuurlijk centrum 
goed op de hoogte. 

Er is een financieel beheersysteem (financial control) met een eigen 
lijnrapportage en een beheersysteem gericht op het bedrijfsproces (operational 
control). Deze laatste beheervorm bewaakt het 'aanpassend vermogen' van het 
bedrijfsproces. De 'operational control' gebeurt in de vorm van een 
management flash met ksf's, die verschillen per sector. De sectoren verschillen 
onderling sterk qua business-karakteristieken, hetgeen leidt tot een 
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asymmetrische organisatie. Het dubbele beheersysteem wordt gecompleteerd 
met een duidelijke hiërarchische verantwoordelijkheidsstructuur. 
Het topmanagement wordt geacht te sturen op kernvaardigheden (core 
competences) die decentraal aanwezig zijn. Dit vereist een 'hands on'-houding 
van het topmanagement met operationele kennis van de business. Het 
topmanagement is operationeel management (integratierol). 

signaleringsfunctie 
Bij de signaleringsfunctie wordt de combinatie van Zweefmolen!Turbo Polyp als 
uitgangspunt gehanteerd. Deze combinatie draagt het gevaar in zich dat niet 
alleen de voor- maar ook de nadelen van beide inrichtingsvormen met elkaar 
worden gecombineerd (zie ook § 3.2 Akzo). Enkele risico's die aan deze 
combinatie zijn verbonden, betreffen: 
- de mogelijkheid van overbelasting van de concerntop vanwege de sterk 
inhoudelijk coördinerende rol; 
- de huidige primaire ordening waarbij een netwerkstructuur met horizontale 
communicatie wordt gecombineerd met een éénhoofdige hiërarchische 
verantwoordelijkheidstructuur lijkt een bron van potentiële conflicten. Een 
dergelijke ordening vraagt om een sterk leiderschap in de top. Veel 
beslissingen worden uiteindelijk op het hoogste niveau door de heer Risseeuw 
persoonlijk genomen. 

verbeterfunctie 
De primaire ordening van Getronics is gericht op het realiseren van de 
voordelen van de combinatie van de inrichtingsvormen Zweefmolen en Turbo 
Polyp. Bij Getronics blijven nadelen relatief beperkt door een aantal duidelijke 
spelregels. Enkele spelregels luiden: 
- uitgangspunt: 'decentraal wat kan, centraal wat moet' (rol van het bestuurlijk 
centrum is kaderscheppend, niet zozeer ondersteunend); 
- eenvoud in structuur (organisch, juridisch); 
- financial control-organisatie moet functioneren als lijnorganisatie; 
- horizontale communicatie (via technische infrastructuur); 
-flexibiliteit (projectmatige organisatie; tijdelijkheid van structuren); 
- nadruk op eenhoofdige verantwoordelijkheid: dit betekent in de praktijk een 
hiërarchische verhouding met een 'span of control' van gemiddeld 8 personen. 

toekomstperspectieffunctie 
Zoals gesteld bij de vorige functies is er sprake van een continu integraal 
veranderingsproces. Dit veranderingsproces blijft echter gericht op het 
realiseren van de voordelen van de combinatie van de inrichtingsvormen 
Zweefmolen en Turbo Polyp. Decentrale resultaatverantwoordelijke eenheden 
vormen de basis van waaruit het denken over kernvaardigheden en het 
realiseren van synergie start. 
Mogelijke knelpunten voor een succesvolle expansie van het concept op 
internationaal niveau vormen de lokale gebondenheid (o.a. via GLACIB) van de 
huidige primaire ordening en de claim die internationalisatie legt op het 
coördinatievermogen van het topmanagement. Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat men internationalisatie niet als een doel op zich beschouwt. · 
De coördinerende rol vanuit het topmanagement legt in de huidige situatie al 
een zware claim op de werktijd (lange werkweken van 70-80 uur). 
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aandachtspunten 
Een aandachtspunt op basis van de analyse van de primaire ordening: 
- binnen de bestaande netwerkorganisatie die Getronics vormt, is een 
hiërarchische verantwoordelijkheidsstructuur aanwezig. Binnen de gekozen 
opzet is de rol van de heer Risseeuw dominant. 

3.5 OCÉ-VAN DER GRINTEN NV 

identiteitsfunctie 
De primaire ordening van de concernstructuur van Océ-Van der Grinten heeft 
belangrijke overeenkomsten met de combinatie van de inrichtingsvormen 
Turbo Polyp en Python. De verwantschap met de laatste inrichtingsvorm is met 
name gebaseerd op de positiestructuur van het bestuurlijk centrum en de 
business-activiteiten. 
In het bedrijfsproces speelt het bestuurlijk centrum de rol van operationele 
holding. Ze is gericht op het realiseren van middelensynergie ('shared 
resources': financiën, technologie, mensen). Deze sterk inhoudelijke rol past bij 
een beperkt aantal kernactiviteiten. In het geval van Océ is sprake van drie 
kernactiviteiten (kantoorkopiëren, tekenkamerkopiëren en 
kantoorautomatisering) die zowel qua markt als technologie nauw verwant zijn 
en naar elkaar toegroeien . 
Océ-Van der Grinten kent een geïntegreerde organisatiestructuur met centrale 
R&D en Produktie. Wissema zou de positiestructuur aanduiden met een unit 
marketing-organ isatie. Verkoop, services en lokale marketing zijn 
ondergebracht in werkmaatschappijen, welke een eigen geografisch 
marktgebied verzorgen. Daarnaast is er voor elk hoofdprodukt een business 
unit die de centrale aspecten verzorgt van marktonderzoek, marketing en 
instructies/training voor service-verlening. Ze hebben ook een belangrijke 
functie bij de aansturing van de centrale R&D. Hiërarchisch staan de 
werkmaatschappijen op gelijk niveau met de business units. 
Strategisch belangrijke processen worden op projectbasis georganiseerd. In 
eerste instantie bepaalt de RvB aan welke vakgebieden, plannen en projecten 
de geldmiddelen worden toebedeeld. Van decentralisatie van 
investeringsbeslissingen naar business units of werkmaatschappijen is geen 
sprake. 

signaleringsfunctie 
Afwijkingen van de combinatie van Turbo Polyp en Python zijn een sterke 
decentralisatie van de verkoop-, distributie- en service-activiteiten in de 
werkmaatschappijen, een duplicering van staffuncties (o.a. controlling) op 
groeps-, business unit- en werkmaatschappijniveau door de sterk 
geïntegreerde primaire ordening en een doorvoering van de profit center
filosofie voor centrale bedrijfsfuncties als produktie en R&D. 
Het huidige bedrijfsproces binnen Océ is gebaseerd op bewuste accenten 
binnen de waardeketen (de zogenaamde kop-staart filosofie, zie ook § 3.1, 
Atag) . Sinds begin jaren tachtig zijn de R&D-activiteiten uitgebouwd. In 1993 
wordt 7% van de omzet en 10% van het personeel ingezet op R&D. Daarnaast 
heeft Océ een eigen directe verkoop- en service-organisatie ontwikkeld, waarin 
meer dan de helft van de medewerkers werkzaam is. 
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verbeterfunctie 
Bij de uitwerking van de verbeterfunctie lijkt het niet verstandig de afwijkingen 
van de combinatie van Turbo Polyp en Python als uitgangspunt voor 
verandering te nemen. 
De sterke decentralisatie van de verkoop-, distributie- en service-activiteiten in 
de werkmaatschappijen, in combinatie met de centrale bedrijfsfuncties van R&D 
en Produktie, is het resultaat van bewuste keuzen binnen het bedrijfsproces 
(hetgeen wordt aangeduid met de kop-staartfilosofie). 
Wat bij Atag op het niveau van het bedrijfsproces van de afzonderlijke 
werkmaatschappijen wordt doorgevoerd, gebeurt bij Océ-Van der Grinten voor 
het bedrijfsproces van het concern als ge.heel. Hierbij krijgt een van oorsprong 
sterk functioneel georganiseerde structuur te maken met marktwerking doordat 
de afzonderlijke bedrijfsfuncties (zoals bijvoorbeeld onderdelenproduktie, 
assemblage, etc.) in profit centers worden ondergebracht, waarvan de 
werkzaamheden eventueel door 'derden' kunnen worden uitgevoerd. Daarmee 
ontstaat voor de verschillende functies in het bedrijfsproces een netwerk van 
toeleveranciers van diensten en produkten. Deze aanpak, die gepaard gaat 
met een afname van de produktiediepgang, maakt de organisatie veel minder 
gevoelig voor conjunctuurschommelingen. 
Tevens lijkt in de complexe unit-marketingorganisatie een duplicering van 
bepaalde staffuncties (controlling, personeel, etc.) onvermijdelijk. 

toekomstperspectieffunctie 
Een verdere expansie binnen de bestaande primaire ordening ligt voor de 
hand. Hierbij wordt een centrale inhoudelijke coördinatie eenvoudiger, doordat 
de drie kernactiviteiten qua technologie en markt naar elkaar toegroeien. 

aandachtspunten 
Enkele aandachtspunten die op basis van het diagnosemodel kunnen worden 
gesignaleerd, zijn : 
- de sterk geïntegreerde structuur in combinatie met een projectenorganisatie is 
mede een gevolg van de beperkte omvang van het concern (ten opzichte van 
grote concurrenten als Cannon en Kodak). Met een dergelijke omvang moet het 
concern uitgaan van een 'strike rate' van 100% bij nieuwe projecten; het kan 
zich in tegenstelling tot de concurrentie geen missers permitteren; 
- de huidige complexe overlegcultuur (met een sterke informele (projecten-) 
organisatie), waarin aan het 'er onderling uitkomen' veel waarde wordt 
gehecht, kent het gevaar van trage besluitvorming; 
- de geïntegreerde structuur moet worden gecompleteerd door een sterk 
leiderschap in de top; de huidige voorzitter van de RvB, de heer Pennings, 
wordt getypeerd als een krachtige 'hands on'-leider. Hij heeft gekozen voor een 
versterking van de verkoop- en service-activiteit aan de basis in de 

· verkoopmaatschappijen. Op het bestuurlijk centrum in Venlo heeft hij het aantal 
staffuncties met 250 gereduceerd. Ongeveer een zelfde aantal werd aan de 
verkoop- en servicestaf toegevoegd. 

3.6 BEGEMANN NV 

identiteitsfunctie 
De primaire ordening van Begemann heeft grote overeenkomsten met de 
inrichtingsvorm van Botsauto. Eind 1993 zijn binnen de groep de ambities 
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definitief verlaten om een industrieel gediversifieerd concern te worden. De 
aanduiding industriële participatiemaatschappij bevestigt een terugkeer tot de 
oorspronkelijke kernactiviteit: het overnemen van bedrijven in moeilijkheden en 
die gezond maken door 'turn around management' en nieuwe financiële 
middelen. Binnen de portfolio is de in 1991 opgestelde indeling van groepen 
en kernactiviteiten (o.a. energie, transport, voeding, milieu, etc.) vervangen door 
het onderscheid 'zelfstandige ondernemingen' en 'ondernemingen in 
ontwikkeling'. 

signaleringsfunctie 
Afwijkingen van de Botsauto-inrichtingsvorm zijn met name in de periode vanaf 
de overname van Holec in 1989 tot eind 1992 te signaleren. Met de overname 
van Holec kwam de directeur, de heer Th. Jansen, in de Raad van Bestuur van 
Begemann. Op het hoofdkantoor werd een kleine elitestaf verzameld voor 
uiteenlopende functies zoals business development, human resources 
management, etcetera. Deze ambitie laat zich aanduiden als het streven om 
een management holding te worden. Het aantal kernactiviteiten (6) en groepen 
(11) is sinds eind 1991 snel gereduceerd. Met de koersval van het aandeel, het 
geschonden beleggersvertrouwen (o .a. de HCS-affaire) en enkele 
verlieslijdende acquisities moesten kroonjuwen zoals Bredero Price worden 
verkocht. De ambities van een management holding zijn begin 1993 definitief 
verlaten. Sinds eind 1993 is ook de laatste kernactiviteit transport geen 
halszaak meer. Wel is de hoop gevestigd op de versterking van deze groep via 
overname van DWA van de Treuhand. 
In het uitgangspunt van de financiële zelfstandigheid van de ondernemingen 
en het ontbreken van financiële kruisverbanden onderscheidt het concern zich 
van conglomeraten als RSV en Ogem uit het verleden. Het concern is hierdoor 
minder kwetsbaar bij faillissement van dochterondernemingen. Toch wordt de 
Begemann-holding tegen haar wens in steeds meer gedwongen de rol van 
interne bank (financiële holding) te spelen voor haar dochterondernemingen. 
De geplande beursgang van dochterondernemingen als Bredero Price, Holec 
International en Smit Transformatoren heeft nooit binnen het concernverband 
plaatsgevonden (Begemann zou daarmee een 'corporation of corporations' 
worden). De ondernemingen kregen juist vanwege hun lidmaatschap van de 
groep problemen met kredietverstrekking door financiële instellingen. Hierdoor 
zijn zij verder afhankelijk geworden van de holding voor hun financiering. 

verbeterfunctie 
De primaire ordening van de groep zou uitgaande van de Botsauto
inrichtingsvorm (en het daarbij behorende scenario van 
participatiemaatschappij) kunnen worden teruggebracht. Activiteiten als human 
resources management en business development zijn in dat scenario 
overbodig. Uitgaande van dit scenario zou men ook de mogelijkheden van 
faillissement als reorganisatiemiddel verder kunnen verkennen. Hieraan is het 
risico verbonden van maatschappelijk verzet en de ontwikkeling van nieuwe 
wetgeving op dit gebied. 
De belangrijkste verbeterfunctie zou echter gelegen zijn in een andere 
samenstelling van de portfolio, waarbij sterk conjunctuurgevoelige, en/of van 
politieke beslissingen afhankelijke business-actviteiten (zoals de RDM, 
Boelwerf, etc.), high tech-activiteiten, en/of sterk verticaal geïntegreerde 
activiteiten niet in aanmerking zouden moeten komen voor overname. 
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toekomstperspectieffunctie 
Het scenario van participatiemaatschappij ligt het meest voor de hand. Dit 
scenario past bij het beeld dat het concern bij het publiek heeft opgebouwd als 
'bedrijvendokter'. Als de financiële resultaten herstellen (o.a. door een sterk 
afgeslankte en gereorganiseerde portfolio) zal een groep beleggers kunnen 
terugkeren. 
Het is de vraag in welke mate het concern in zijn toekomstige vorm en omvang 
afhankelijk wil en moet zijn van externe financiers. 

aandachtspunten 
- het bestuurlijk centrum wordt er tegen zijn zin toe gebracht steeds meer de rol 
van financiële holding te spelen. Het concern krijgt hiermee meer kenmerken 
van de inrichtingsvorm Zweefmolen; 
- de ambitie in de periode 1989-1992 om gebruikmakend van het decentrale 
managementconcept een gediversifieerd industrieel concern te bouwen is 
opgegeven. De wijze van concernbouw die werd aangeduid als spelen met 
lego (de bedrijven worden intact gelaten, financieel 'gezond' gemaakt en 
eventueel voorzien van ander management in de Groep gehangen) is 
onvoldoende gebleken om blijvend concernvoordeel te genereren. Veel 
problemen worden teruggevoerd op de te snelle toename van het aantal 
ondernemingen en het ontbreken (en de schaarste) van goed management 
daarvoor; 
- een vermenging van privé-belangen van de gebroeders Van den 
Nieuwenhuyzen en het Begemann-concern is ondanks alle genomen 
maatregelen nooit volledig te voorkomen. In het scenario van een 
participatiemaatschappij zijn de daaraan verbonden risico's wel beter te 
overzien. 

3. 7 WOL TERS SCHABERG GROEP BV 

identiteitsfunctie 
De primaire ordening van Walters Schaberg heeft grote overeenkomsten met 
de inrichtingsvorm Botsauto. Bevestigingen van deze vorm worden onder 
andere gevonden in het uitgangspunt dat geen bewuste synergie wordt 
nagestreefd tussen de ondernemingen in de groep. Ook is geen sprake van 
centrale afdelingen bij het bestuurlijk centrum (de houdstermaatschappij). 
Het Zweefmolenmodel is niet van toepassing, omdat geen financiële 
kruisverbanden tussen de dochterondernemingen worden aangebracht. De 
houdstermaatschappij speelt de rol van conceptuele holding met als 
belangrijkste vaardigheid herstructurering van ondernemingen. 

signaleringsfunctie 
Afwijkingen van de inrichtingsvorm Botsauto zijn het principe dat 
ondernemingen die zijn geacquireerd in beginsel niet 'extern' worden verkocht 
(maar worden doorverkocht aan een van de 'eigen' beursgenoteerde fondsen) 
en de aansprakelijkheid die de leiding toch voor een . deel neemt bij het 
faillissement van een dochteronderneming (o.a. via het opstellen van een 
sociaal plan). 
Opvallende bevestigingen van de inrichtingsvorm Botsauto zijn te vinden in de 
aanduiding van de aard van de business waarin men actief wil zijn: volwassen 
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markten, geen high tech, niet verticaal geïntegreerd. Een andere opvallende 
karakteristiek is gelegen in het feit dat veel van de geacquireerde bedrijven 
familiebedrijven zijn. 

verbeterfunctie 
Uitgaande van de inrichtingsvorm van Botsauto zou de consistentie van de 
primaire ordening toenemen als Wolters Schaberg zich nadrukkelijker opstelde 
als herstructureerder die ondernemingen slechts tijdelijk onderdak biedt. Het is 
dus de vraag of beursfondsen als Goudsmit en Schuttersveld, die de 
geacquireerde ondernemingen in een meer duurzaam verband bijeenhouden, 
passen bij de kernactiviteit van de houdstermaatschappij. Wel moet worden 
gesteld dat de recente mutaties in beide beursfondsen duiden op een actief 
portfoliobeleid. 
Een tweede punt dat de consistentie ten aanzien van de inrichtingsvorm 
Botsauto zou doen toenemen is het daadwerkelijk doorvoeren van onthouding 
van enige aansprakelijkheid bij faillissement. 

toekomstperspectieffunctie 
Het ligt voor de hand dat Wolters Schaberg terugkeert naar haar kernsterkte, de 
herstructureringsfunctie. Een rol als participatie- en herstructurerings
maatschappij, die tijdelijk onderdak biedt aan ondernemingen is 
waarschijnlijker dan het scenario waarin de Groep op basis van de huidige 
kernvaardigheden zal uitgroeien tot een concern. 

aandachtspunten 
Wolters Schaberg bezit als houdstermaatschappij meerderheidsaandelen in 
drie beursnoteringen (Goudsmit, Schuttersveld, Porceleyne Fles) en een 
verzameling overige ondernemingen die min of meer privé-bezit zijn. Na 
herstructurering worden de ondernemingen uit de privé-collectie doorverkocht 
aan een van de twee eerstgenoemde beursnoteringen. Deze constructie 
waarbij kopers en verkopersbelangen zijn verstrengeld, is kwetsbaar en roept 
altijd vragen op bij de overige aandeelhouders (soortgelijke verstrengeling 
speelt ook bij het concern Begemano, zie § 3.6). 
Een aantal ondernemingen binnen de beursnoteringen blijkt sterk 
conjunctuurgevoelig. De recente recessie heeft geleid tot grote reorganisaties 
en mutaties. 

3.8 SAMENVATIING EN CONCLUSIE TEN AANZIEN VAN DE MINI-CASES 

In deze paragraaf is getracht de zeven mini-cases te beschrijven aan de hand 
van de vier toepassingsfuncties van het diagnosemodeL In tabel 5.2 zijn de 
belangrijkste bevindingen bij de mini-cases samengevat. 

typering van de primaire ordening 
De mini-cases konden voor een belangrijk deel worden getypeerd aan de hand 
van het diagnosemodeL Bij ruim de helft van de basispopulatie was sprake van 
een duidelijke verwantschap met één inrichtingsvorm. Bij de overige kon 
worden volstaan met een combinatie van twee aangrenzende 
in richtingsvormen. 
Bij de typering van de onderzochte mini-cases blijken de twee extreme 
inrichtingsvormen (Botsauto en Python) meer voor te komen dan bij 
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basispopulatie. Zo kenden de concerns Atag, Begemann en Walters Schaberg 
belangrijke overeenkomsten met de Botsauto-vorm en het concern Océ-Van 
der Grinten met de Python. 
De combinatie Zweefmolen!Turbo Polyp is ook tweemaal (Ak.zo, Getronics) bij 
de mini-cases aanwezig. Deze combinatie illustreert de ambitie van het 
bestuurlijk centrum om de voordelen van het business unit-concept te koppelen 
aan de voordelen van een geïntegreerd netwerkconcept Met name bij 
Getronics wordt hierbij effectief gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de 
informatietechnologie biedt. 

Een manco van het diagnosemodel kwam naar voren bij de bestudering van de 
primaire ordening van Atag en Getronics. Bij beide concerns speelt de 
informatietechnologie een belangrijke rol bij de vormgeving van de primaire 
ordening. Met deze factor is onvoldoende rekening gehouden bij de opstelling 
van het diagnosemodeL Met behulp van de informatietechnologie is het in 
toenemende mate mogelijk om naast 'financial control' ook zicht te krijgen op 
het operationele bedrijfsproces in de bedrijfseenheden zonder dat dit direct tot 
operationele bemoeienis leidt (en aantasting van het autonomiegevoel aan de 
basis bij de bedrijfseenheden). Omdat informatietechnologie als afzonderlijke 
factor niet voldoende in het diagnosemodel is verwerkt, wordt een concern als 
Atag, dat wezenlijk verschilt van concerns als Begemann en Welters Schaberg, 
getypeerd aan de hand van dezelfde inrichtingsvorm. 

primaire ordening als dynamisch proces 
Zoals in paragraaf 2.7 werd gesteld, biedt de toekomstperspectieffunctie een 
mogelijkheid om het op zich statische diagnosemodel enigszins te 
dynamiseren. Zo valt op basis van deze functie uit tabel 5.2 op te maken dat 
drie concerns (Atag, Getronics, Océ-Van der Grinten) grotendeels binnen de 
bestaande primaire ordening willen expanderen (alhoewel bij Océ ook sprake 
is van een verdere integratie van de kernactiviteiten); één concern (Nijverdal
Ten Cate) mogelijk een meer geïntegreerde topstructuur gaat nastreven en 
twee concerns (Begemann, Welters Schaberg) min of meer gedwongen 
terugkeren tot hun oorspronkelijke herstructureringsfunctie en één concern 
(Akzo) bewust kiest voor een combinatie van een platte business unit-structuur 
en een management holding, om daarmee zowel de voordelen van de 
decentrale als die van de meer geïntegreerde vorm te realiseren. 
Evenals bij de basispopulatie zijn bij de mini-cases ogenschijnlijk tegenstrijdige 
ontwikkelingen waar te nemen bij de primaire ordening. Deze ontwikkelingen 
kunnen voor een belangrijk deel worden teruggevoerd op het ontwikkelingspad 
(en het daaruit voortvloeiende verschil in uitgangssituatie bij topstructuur
veranderingen; zie ook hoofdstuk 4). 
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TABEL 5.2 Overzicht van de bevindingen bij de mini-cases 
geordend aan de hand van vier toepassingsfuncties 

Naam ldentite ltsfunctie Slgnalerlngs- Verbeterfunctie Toekomstperspec-
concern Iu nctle tie! functie 

(overeenkomst met (opvallende afwijkingen (maatregelen om (groeipotentie binnen 
inrichtingsvorm) van inrichtingsvorm) interne consistentie de bestaande primaire 

met inrichtingsvorm te ordening) 
verbeteren) 

A tag Botsauto - coördinatie op - afwijkingen - continuering van 
Holding NV groepsniveau; versterken omdat deze beleid grotendeels 

- integraal informatie- de sterktes van de binnen de bestaande 
systeem (monitoring- Botsauto- en Turbo primaire ordening; 
systeem: financieel, Polyp-vorm met elkaar - filosofie van continue 
operationeel, combineren; integrale verbetering o~ 
strategisch beheer) - professionalisering afdelingsniveau 

van het acquis~ie- doorgevoerd(+ tqm-
beleid (o.a. filosofie); 
explic~ering van de - mogelijk knelpunt: de 
specifieke kenmerken bewaking van de 
van tpmc's) hoofdstructuur van het 

centrale informatie-
systeem 

Akzo NV Zweefmolenffurbo -gericht op een - reductie van risico - versterking van de 
Polyp combinatie van de van overbelasting van ontwikkeling richting 

Zweefmolen- en Turbo concerntop door Zweefmolen-vorm; 
Polyp-vorm; concentratie van - hierbij spelen groeps-
dit ste~ tegenstrijdige portfolio-activiteiten verantwoordelijke 
eisen: (bijvoorbeeld afstoting leden van de RvB een 
• rol van bestuurlijk textiele vezels); cruciale rol; 
centrum van financiële -terughoudendheid -risico van 
naar management m.b.t. inhoudelijk overbelasting van de 
holding coördinerende rol van concerntop binnen de 
• pos~iestructuur van corporale beleid- en huidige overlegcultuur 
bedrijfseenheden van groepstaven op het 
Turbo Polyp naar bestuurlijk centrum ; 
Zweefmolen; - versterking rol Board 
- procedurestructuren Comm~tees binnen 
bez~en kenmerken RvB 
van Turbo Polyp-vorm 

Nijverdal- Zweefmolen - ambitie van het - kritische evaluatie - versterking van de 
Ten Cate bestuur-lijk centrum u~ van waardetoevoeging bestaande primaire 
NV te groeien tot een van het concern- ordening met 

management holding; verband ; subholdings; 
- portfolioconcentratie - combinatie van de - op termijn toename 
op kernactiviteit Zweefmolen- en Turbo van inhoudelijke 
kunststoffen Polyp-vorm; coördinatie van het 

- concentratie van bestuurlijk centrum 
portfolio-activiteiten 
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TABEL 5.2 Overzicht van de bevindingen bij de mini-cases 
geordend aan de hand van vier toepassingsfuncties (vervolg) 

Naam ldentlte ltsfunctie Slgnalerlngs- Verbeterfunctie Toekomstperspec-
concern functie tiet functie 

(overeenkomst met (opvallende afwijkinger (maatregelen om (groeipotentie binnen 
inrichtingsvorm) van inrichtingsvorm) interne consistentie de bestaande primaire 

met inrichtingsvorm te ordening) 
verbeteren) 

Getronics Zweefmolen/Turbo - gericht op realisering -filosofie van continue - continuaring van 
NV Polyp van voordelen van integrale verbatering beleid grotendeals 

Zweefmolen- en Turbo (zie Atag-aanpak); binnen de bastaande 
Polyp-vorm; -risico's: primaire ordening; 
- sterk ontwikkelde • overbelasting van de · mogelijk knelpunt: 
monitoring-functie concerntop vanwege • de lokale gebonden-
(in de vorm van aan de sterk inhoudelijk haid (o.a. via GLACIB) 
dubbal behaarsys- coördinerende rol; van de huidige ordening 
teem van financlal en • dominante rol van de 
oparationat control); huidige voorzitter; 
- sterke centrale Large • conflict door de 
Account-coördinatie nadruk op hiërarchi-
(GLACIB) scha verantwoorde-

lijkheld binnen aan 
netwerkstructuur 

Océ-Van Turbo Polyp/Python - sterke decentralisatie - verdere doorvoering - continuering van het 
derGrinten van verkoop- en van kop-staartfilosofie beleid binnen de 
NV sarvice·organisatie; binnen bedrijfsproces; bestaande primaire 

- duplicering van - de duplicatie van ordening; 
functies (o.a. bepaalde functies (o.a. - centrale inhoudelijke 
controlling) op groeps-, controlling- en coördinatie wordt 
business unit- en personeelsfunctie) eenvoudiger door het 
werkmaatschappij- naar alkaar toegroeien 
niveau; (qua markt en 
- profit center-filosofie technologie) van de 
voor centrale functies karnactiviteiten 
(o.a. produktie) 

Begemann Botsauto - aanvankelijk ambities -verdere afbouw van - een terugkeer tot de 
NV van een management functies (human oorspronkelijke opzet 

holding; resources van industriële 
- holding wordt management, business participatie maat-
gedwongen tot rol van development, etc.) op schappij 
interne bank het bestuurlijk centrum ('bedrijvendokter') 

- verkenning 
faillissement als 
reorganisat iemiddel; 
- andere samenstelling 
van de portfolio 

Welters Botsauto - in principe geen - accent op rol van - een terugkeer naar de 
Schaberg externe verkoop van participatie maat- kernsterkte, 'de 
Groep BV geacquireerde schappij ; herstructurerings-

ondernemingen; - verkenning functie' ligt voor de 
- gedeeltelijke mogelijkheden van hand; 
verantwoordelijkheid bi faillissement als - hal bastuurlijk 
faillissement in de vorm reorganisatiemiddel; centrum beperkt 
van een sociaal plan · andere samenstalling hiermee zijn rol tot 

van de portfolio participatie- en 
(reductie conjunctuur· herstructurerings-
gevoeligheid) maatschappij 
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Het onderzoek bij de mini-cases leverde interessante aanvullende informatie 
op met betrekking tot de mogelijkheden en beperkingen van het 
diagnosemodeL Enkele beperkingen van het diagnosemodel die naar voren 
kwamen, hadden betrekking op de aandacht voor rol en mogelijkheden van de 
informatietechnologie bij de primaire ordening. Een andere beperking had 
betrekking op de soms bewust ingebouwde spanning tussen de positiestructuur 
van het bestuurlijk centrum en de business-activiteiten. Dit laatste fenomeen 
heeft belangrijke consequenties voor bijvoorbeeld de signalerings- en 
verbeterfunctie. 

3.9 OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN TUSSEN BASISPOPULATIE EN MINI-CASES 

Tot besluit van paragraaf 3 wordt kort stilgestaan bij enkele opvallende 
overeenkomsten en verschillen tussen de basispopulatie en de mini-cases. 
Eerst komen de overeenkomsten aan bod, vervolgens wordt ingegaan op de 
verschillen. 

overeenkomsten tussen basispopulatie en mini-cases 
Enkele opvallende overeenkomsten tussen de basispopulatie en de mini-cases 
zijn: 
- bij de typering van de primaire ordening van de industriële concerns kwamen 
zowel bij de basispopulatie als bij de mini-cases alle inrichtingsvormen (al of 
niet in combinatie) voor. Blijkbaar bevatten beide populaties een betrekkelijk 
grote diversiteit aan topstructuren; 
- bij beide populaties had ongeveer de helft van de topstructuren een grote 
verwantschap met één inrichtingsvorm; 
- bij beide populaties bleek dat twee concerns verwantschap vertoonden met 
de combinatie Zweefmolen/Turbo Polyp; deze combinatie neemt de 
middenpositie in binnen het continuüm dat wordt omspannen door de 
inrichtingsvormen. Enkele concerns creëren bewust spanningsvelden rond 
deze middenpositie om daarmee de voordelen van de twee afzonderlijke 
inrichtingsvormen te realiseren. 

verschillen tussen basispopulatie en mini-cases 
Enkele opvallende verschillen tussen de basispopulatie en de mini-cases zijn: 
- bij de typering van de primaire ordening van de concerns behorend tot de 
basispopulatie blijken de middelste inrichtingsvormen (Zweefmolen, Turbo 
Polyp) vaker voor te komen dan de extreme inrichtingsvormen; bij de concerns 
behorend tot de mini-cases is dit omgedraaid; 
- als de toekomstperspectieffunctie in de analyse wordt betrokken (het 
diagnosemodel wordt gedynamiseerd), lijkt er bij de basispopulatie sprake van 
een convergentie richting de middelste inrichtingsvormen; bij de mini-cases is 
die convergentie veel minder nadrukkelijk aanwezig : twee concerns 
(Begemann, Walters Schaberg) vallen terug naar hun oorspronkelijke minder 
geïntegreerde vorm, één concern (Océ-Van der Grinten) kent een ontwikkeling 
van de primaire ordening naar een grotere verwantschap met de Python-vorm; 
- de rol van informatietechnologie (bij enkele concerns zoals Atag en Getronics) 
als strategisch instrument bij de primaire ordening komt bij de mini-cases veel 
nadrukkelijker in beeld. 
In de volgende paragraaf zullen de toepassingsfuncties van het diagnosemodel 
afzonderlijk worden geëvalueerd. 
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4 Evaluatie van de toepassingsfunctles 

De toepassingsfuncties van het diagnosemodel worden in deze paragraaf elk 
afzonderlijk geëvalueerd. 

identiteitsfunctie 
Bij de onderzoekspopulatie van dertien industriële concerns kon de primaire 
ordening van zeven concerns worden getypeerd aan de hand van één 
inrichtingsvorm. Van deze groep van zeven werden er vier als Botsauto 
getypeerd, twee als Zweefmolen en één als Turbo Polyp. 
Bij de overige zes concerns was het mogelijk aan de hand van combinaties van 
twee aangrenzende inrichtingsvormen tot een typering van de primaire 
ordening te komen. Bij deze laatste groep kwam de combinatie 
Zweefmolen/Turbo Polyp viermaal voor en de combinatie Turbo Polyp/Python 
tweemaal. 

signaleringsfunctie 
De signaleringsfunctie is gebaseerd op afwijkingen van een veronderstelde 
samenhang binnen een inrichtingsvorm. Bij dit uitgangspunt zijn enkele 
belangrijke vraagtekens te plaatsen. 
Zo blijkt uit het onderzoek dat in een aantal gevallen bewust een spanningsveld 
wordt gecreëerd binnen de positiestructuur tussen het bestuurlijk centrum en de 
business-activiteiten. Dit spanningsveld lijkt in sommige opzichten op een 
vertaling naar de structuur van wat Prahalad & Hamel (1994} aanduiden met 
'stretch & leverage'. Voorbeelden van deze spanningsvelden komen het meest 
duidelijk naar voren bij Van Leer en Akzo. 
Ook blijkt het in sommige gevallen (o.a. Stork, DSM, etc.) verstandig om uit te 
gaan van de gewenste toekomstige primaire ordening. De inrichtingsvormen 
fungeren namelijk tevens als mogelijke opties voor de toekomstige primaire 
ordening. 
Bij de analyse van de signaleringsfunctie is de aandacht nogal eenzijdig op de 
positie- en procedurestructuren gericht geweest. De situationele factoren zijn 
wat op de achtergrond geplaatst. Een uitzondering hierop vormde de 
samenstell ing van de portfolio van business-activiteiten. Deze zette in een 
aantal gevallen (DSM, Begemann, Walters Schaberg) de bestaande primaire 
ordening (al of niet bewust) onder druk. Bij veel concerns (zoals Aalberts 
Industries, lndivers, Van Leer, Stork, Atag, Nijverdal-Ten Gate, Océ-Van der 
Grinten) was sprake van een directe relatie tussen de huidige portfolio van 
business-activiteiten en de primaire ordening. 

verbeterfunctie 
De manco's die zijn geconstateerd bij de signaleringsfunctie hebben ook 
consequenties voor de verbeterfunctie. Bij de beschrijving van de 
signaleringsfunctie bleek dat lang niet in alle gevallen één inrichtingsvorm als 
uitgangspunt wordt genomen. Ook werden vraagtekens gezet bij de noodzaak 
van interne consistentie omdat in sommige gevallen bewust voor een 
combinatie van inrichtingsvormen werd gekozen. Daarnaast bleekhet soms 
verstandiger uit te gaan van de inrichtingsvorm die meerovereenkomst had met 
de geambieerde toekomstige primaire ordening van het concern. 
De verbeterfunctie lijkt op basis van het bovenstaande wat eng gedefinieerd. 
Het is wenselijk de verbeterfunctie in samenhang met de andere functies van 
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een inhoud te voorzien. Zij zou dus feitelijk pas na de toekomstperspectief
functie een invulling moeten krijgen. 

toekomstperspectieffunctie 
De toekomstperspectieffunctie die het diagnosemodel biedt, kan achteraf 
misschien wel als de belangrijkste functie worden aangeduid. De 
inrichtingsvormen zijn als opties of richtpunten voor de toekomstige primaire 
ordening minstens zo belangrijk als als aanduiding van de huidige situatie (2). 
De introductie van de toekomstperspectieffunctie biedt tevens de mogelijkheid 
het diagnosemodel te dynamiseren. Uit het onderzoek blijkt dat vijf concerns 
(Aalberts Industries, Van Leer, Atag, Getronics, Océ-Van der Grinten) hun 
toekomstige primaire ordening nog grotendeels overeen zien komen met de 
huidige inrichtingsvorm. Drie concerns (Sterk, lndivers, Nijverdal-Ten Gate) 
zien hun toekomstige primaire ordening meer verwantschap krijgen met een 
meer geïntegreerde inrichtingsvorm. Twee concerns (Begemann, Walters 
Schaberg) worden min of meer gedwongen een minder geïntegreerde 
inrichtingsvorm als uitgangspunt te nemen. Twee andere concerns (Gist
Brocades, DSM) kiezen bewust voor een minder geïntegreerde inrichtingsvorm. 
In het geval van Akzo kunnen de begrippen minder of meer geïntegreerd niet 
worden gebruikt. Dit omdat is gekozen voor een invulling van de 
positiestructuur van het bestuurlijk centrum (management holding) en de 
business-activiteiten (business units met (de)centrale staven) die sterke 
overeenkomsten heeft met een combinatie van de twee middelste 
inrichtingsvormen. 
Deze bevindingen laten zien dat er geen sprake is van een algemene trend om 
te komen tot een platte, minder geïntegreerde primaire ordening. Achter 
afslankingen van het bestuurlijk centrum en uitspraken als 'decentraal wat kan, 
en centraal wat moet' gaan veranderingsprocessen schuil die veel complexer 
en tegenstrijdiger zijn dan het etiket 'decentralisatie' dat er vaak aan wordt 
gegeven. 

5 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de toepassingsfuncties van het diagnosemodel per 
gevalstudie besproken. De gevalstudies van de basispopulatie werden 
opnieuw geanalyseerd aan de hand van de laatste versie van het 
diagnosemodeL Op deze wijze werd het mogelijk tot een verdieping van de 
eerdere bevindingen (de aanvankelijke zes case-beschrijvingen) te komen. 
Hierna zijn zeven mini-cases beschreven aan de hand van de 
toepassingsfuncties van het diagnosemodeL Bij de bespreking van deze mini
cases kwamen enkele duidelijke beperkingen van het diagnosemodel naar 
voren (o.a. met betrekking tot de rol van informatietechnologie). 
Een voorlopige conclusie van dit hoofdstuk luidt dat het diagnosemodel (en de 
daarin opgenomen inrichtingsvormen) handvatten aanreikt voor een 

. inhoudelijke discussie over de huidige en toekomstige primaire ordening van 
een industrieel concern. Het diagnosemodel levert met name een bijdrage met 
haar identiteits- en toekomstperspectieffunctie. Wel kunnen enkele vraagtekens 
worden gezet bij de signalerings- en verbeterfunctie, omdat zij uitgaan van een 
interne consistentie binnen één inrichtingsvorm. Uit het onderzoek blijkt dat in 
een aantal concerns bewust wordt aangestuurd op een intern spanningsveld 
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om de voordelen van een combinatie van inrichtingsvormen (met name 
Zweefmolen en Turbo Polyp) te realiseren. 
Bij eventuele aanpassingen van het diagnosemodel in een later stadium zal 
o.a. moeten worden ingegaan op de rol die de informatietechnologie speelt en 
gaat spelen bij de toekomstige vormgeving van de primaire ordening. 
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Noten 

1 Met het onderscheid tussen de basispopulatie en de mini-cases probeer ik de valkuil van de 
kringredenering te voorkomen_ Een kringredening laat zich samenvatten met: "Ik bewijs mijn bevindingen 
met hetgeen ik zelf vooraf heb geselecteerd." 
2 Deze bevinding wordt bevestigd in recente literatuur. Zie Eccles & Nohria (1992) blz. 130. 
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Hoofdstuk 6 Gebruik van het diagnosemodel 
in de praktijk 
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Inleiding 
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1.1 Toepassing in een spontaan, ad hoc-proces van zelfevaluatie 
1.2 Toepassing in een strategisch veranderingsproject vanuit de 

ontwerpbenadering 
2 Bijdrage van het diagnosemodel aan een strategisch 

veranderingsproject vanuit een technisch-inhoudelijke invalshoek 
3 Bijdrage van het diagnosemodel aan een strategisch 

veranderingsproject vanuit een veranderkundige invalshoek 
4 Algemene kwaliteitseisen voor een organisatiestructuur 
5 Samenvatting 
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Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de vraag 'wat kan het model'. Het 
antwoord op deze vraag werd toegespitst op vier toepassingsfuncties : de 
identiteitsfunctie, de signaleringsfunctie, de verbeterfunctie en de 
toekomstperspectieffunctie. 
Dit hoofdstuk tracht een antwoord te geven op de vraag 'hoe werk je met het 
model in de praktijk'. Het doel van dit hoofdstuk is het verlagen van de 
toepassingsdrempel. De status van het diagnosemodel staat of valt uiteindelijk 
met het gebruik in de praktijk. Het perspectief in dit hoofdstuk is dat van een 
organisatieprofessional die met het model aan de slag wil. 
In paragraaf 1 wordt aandacht besteed aan de context van toepassing van het 
diagnosemodeL Er zijn twee varianten: een spontane 'ongestructureerde' en 
een geplande 'gestructureerde' variant. Bij de spontane variant ziet de 
concerntop in het diagnosemodel een aardige aanleiding om eens te 
brainstormen over de eigen primaire ordening. 
Bij de geplande variant wordt gekeken naar de bijdrage van het model in een 
strategisch veranderingsproject. In een dergelijk gestuurd veranderingsproject 
wordt een onderscheid gemaakt tussen een technisch-inhoudelijke invalshoek 
en een veranderkundige invalshoek. 
In paragraaf 2 staat de technisch-inhoudelijke kant van een strategisch 
veranderingsproject centraal. De veranderkundige kant van een dergelijk 
project komt ter sprake in paragraaf 3. 
In paragraaf 2 en 3 komen de eerste twee ontwerpeisen die Van Aken (zie § 4.1 
van hoofdstuk 2) stelt aan een organisatiestructuur ruim aan bod. Het hoofdstuk 
wordt derhalve afgesloten met een paragraaf waarin op zijn laatste ontwerpeis 
wordt ingegaan. 

1 Context voor toepassing van het diagnosemodel 

De bijdrage van het diagnosemodel wordt sterk bepaald door de context van 
toepassing. 
Het bestaan van het diagnosemodel kan op zichzelf voor een concerntop 
voldoende aanleiding zijn om eens stil te staan bij de betekenis ervan voor de 
eigen organisatie. De bijdrage van het model bestaat dan vooral uit het op een 
speelse wijze ter discussie stellen van de bestaande gedragspatronen van 
organisatieleden in de relatie tussen het bestuurlijk centrum en de business
activiteiten. 
Een meer fundamentele bijdrage kan het diagnosemodel leveren in de 
aanloopfase van een gestuurd strategisch (grensverleggend) 
veranderingsproject. In een dergelijk project gebruikt een groep 'pioniers' (Van 
Aken, 1994, blz. 209) het instrument om te komen tot een besluit over gestuurde 
verandering. 

1.1 TOEPASSING IN EEN SPONTAAN, AD HOC-PROCES VAN ZELFEVALUATIE 

Het bestaan van structurele eigenschappen, min of meer stabiele 
gedragspatronen tussen organisatieleden, werd in hoofdstuk 1 als het primaire 
kenmerk van een organisatie aangeduid. Gedrag van leden in organisaties is 
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deels spontaan en individueel bepaald en deels collectief bepaald door 
organisatorische routines. De leden leren deze routines aan bij toetreding tot 
de organisatie en verfijnen ze bij een langer verblijf in de organisatie. 
In de benadering van Van Aken (1994, blz. 203) is de essentie van een 
organisatieverandering een blijvende verandering in de onderstroom van deze 
collectief bepaalde gedragspatronen. Verreweg het grootste deel van de 
veranderingen vindt geleidelijk en spontaan plaats. Organisatieleden passen 
hierbij hun routines aan in reactie op omgevingsverandering, wijzigingen in 
personele samenstelling of nieuwe inzichten, zonder dat er expliciet door 
iemand of door een groep personen wordt gestuurd. 
Tabel 6.1 geeft een overzicht van routines waaraan in de context van de 
primaire ordening kan worden gedacht. Als aanduiding van de routines is hier 
gekozen voor de dominante wijzen van waardetoevoeging door het bestuurlijk 
centrum die Goold, Campbali & Alexander (1994) onderscheiden: directe 
(individuele) beïnvloeding, onderlinge beïnvloeding, centrale staven en 
diensten en corporate development. Per inrichtingsvorm is een aantal 
mogelijke disfuncties genoemd die aanleiding kunnen zijn om de bestaande 
organisatiestructuur ter discussie te stellen. 

TABEL 6.1 Coördinatieroutines bij het vraagstuk van de primaire ordening en 
mogelijke aanleidingen voor herstructurering 

lnrlchtingsvorm dominante routine mogelijke aanleldingen voor 
discussie over herstructurering 

Botsauto directe (individuele) - onderlinge concurrentie die het 
beïnvloeding concernbelang schaadt; 

- missen van marktkansen door overlap 
van activiteiten; 
- internationalisatie van markt; 
- onvrede over het 'decentralisatie-
contract' 

Zweefmolen onderlinge beïnvloeding -overlegorganen functioneren niet; 
- onvrede over strategische koers en 
allocatie van middelen; 
- bemoeienis van bestuurlijk centrum ter 
stimulering onderlinge samenwerking 
roept weerstand op; 
-'span of control' te hoog; 
-onevenwichtigheid in omvang van 
bedrijfseenheden 

Turbo Polyp centrale staven en diensten - interne coördinatiekosten worden als 
te hoog ervaren; 
-lange communicatielijnen, gebrekkige 
communicatie; 
- missen van marktkansen door 
ontbreken van ondernemerschap aan de 
basis; 
- geringe flexibil~eit 

Python corporale development - mislukken corporale venturing-beleid; 
-onvrede over gebrek aan 
decentralisatie (breedte van 
managementverantwoordelijkheid); 
- spanning technology push versus 
market pull 

Tabel 6.1 is bedoeld als indicatie van aanleidingen tot discussie en heeft 
geenszins de pretentie volledig te zijn. 
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In een proces van spontane organisatieverandering kan het diagnosemodel 
een aanleiding zijn om bestaande routines eens ter discussie te stellen. Het is 
dan een min of meer vrijblijvend middel tot zelfevaluatie. Het biedt de 
mogelijkheid om ad hoc te brainstormen over de bestaande primaire ordening 
van het concern en mogelijke alternatieven daarvoor. 
De initiatiefnemer van een dergelijke bijeenkomst is in veel gevallen de topman 
van het concern of een groep seniormanagers die het model willen gebruiken 
als aanzet tot discussie. Doel is het verkennen van inzichten bij de betrokkenen 
over de bestuurbaarheid (en meer in het algemeen het functioneren) van de 
topstructuur. Een dergelijke discussie levert naast een inhoudelijke verkenning 
ook inzichten op over het draagvlak voor verandering. 
In deze context is de kracht van het diagnosemodel vooral gelegen in de 
metaforen die het aanreikt. De metaforen maken het mogelijk naar het concern 
als geheel te kijken zonder direct te vervallen in de discussie over de belangen 
van de afzonderlijke initiatiefnemers. Het biedt de mogelijkheid om boven het 
niveau van individuele en samengestelde posities te kijken naar de rol van het 
bestuurlijk centrum in relatie tot de business-activiteiten. De kermismetaforen 
weten deze relatie in mogelijke alternatieve vormen te verbeelden. Dergelijke 
beelden kunnen associaties oproepen die tot nieuwe inzichten leiden. 
Het resultaat van een dergelijke bijeenkomst kan zijn dat geen aanleiding wordt 
gevonden om de bestaande hoofdlijnen te herzien. Het proces van spontane, 
convergente veranderingen behoeft in dat geval geen interventie. Anders wordt 
dit als uit de discussie naar voren komt dat de bestaande hoofdlijnen van 
strategie en structuur moeten veranderen. In dat geval is een gestuurde 
grensverleggende organisatieverandering gewenst. Hier kan worden 
gesproken van een strategische verandering (1 ). 
Strategische veranderingen kunnen 'lopend' of 'projectmatig' worden 
doorgevoerd. Gezien de impact en complexiteit van dergelijke veranderingen in 
een industriële concerncontext zal in praktisch alle gevallen voor een 
projectmatige aanpak worden gekozen. Projectmatig wil hierbij zeggen dat er 
mensen - van binnen en/of van buiten de organisatie - geheel of gedeeltelijk 
worden vrijgesteld van het normale werk om de verandering voor te bereiden 
en door te voeren. De verandering wordt hierbij opgevat als een project van in 
de tijd afgebakende deelstappen. 

1.2 TOEPASSING IN EEN STRATEGISCH VERANDERINGSPROJECT VANUIT DE 
ONTWERPBENADERING 

In deze paragraaf wordt de toepassing van het diagnosemodel geplaatst in de 
context van een strategisch veranderingsproject. Het diagnosemodel kan met 
name in de aanloopfase van een dergelijk project een belangrijke bijdrage 
leveren. Dit is een fase die zich kenmerkt door een bezinning op de gevoerde 
concernstrategie, de daarbij gehanteerde topstructuur en mogelijke 
alternatieven daarvoor. 
Bij het opzetten van een strategisch veranderingsproject wordt vaak - bewust of 
onbewust - een keuze gemaakt tussen een ontwerp- of een 
ontwikkelbenadering (Van Aken, 1994, blz. 211) (2). Bij de ontwerpbenadering 
wordt de verandering gestuurd vanuit een duidelijk ontwerp van de eindsituatie 
(objectontwerp). Het doel van het veranderingsproject is het realiseren van de 
eindsituatie. 
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Bij de ontwikkelbenadering heeft het veranderingsproces een ander karakter; 
het wordt opgestart vanuit een onvrede met de bestaande situatie. Het eindpunt 
van het veranderingsproces is veel minder duidelijk. 

Binnen de ontwerpbenadering zoals Van Aken (1994, blz. 183) deze voorstaat, 
wordt een onderscheid gemaakt tussen een technisch-inhoudelijke en een 
veranderkundige invalshoek. Eerst wordt in paragraaf 2 de bijdrage van het 
diagnosemodel toegelicht vanuit de technisch-inhoudelijke invalshoek. 
Vervolgens komt in paragraaf 3 de bijdrage van het model aan bod als de 
veranderkundige invalshoek wordt gehanteerd. 

2 Bijdrage van het diagnosemodel aan een strategisch 
veranderingsproject vanuit een technisch-Inhoudelijke 
invalshoek 

Een strategisch veranderingsproject krijgt in deze paragraaf de invulling van 
een stappenplan. Van Aken (1994, blz. 183) poneert zeven algemene stappen 
voor het ontwerpen van een nieuwe organisatiestructuur. 

1 . Beeldvorming en analyse van de bestaande situatie en diagnose van de oorzaken van de 
functioneringsproblemen, die eventueel aanleiding vormen voor de herstructurering. 

2. Het expliciteren van de (eventueel nieuwe) strategie voor die organisatie of dat organisatie
onderdeel, dus de keuzen voor die eenheid als totaal met betrekking tot doelen, wegen 
en middelen. 

3. Het inventariseren van de werkzaamheden die nodig zijn om die strategie te realiseren. 
4. Het ontwerpen van de structuur van het lijnmanagement. 
5. Het ontwerpen van de structuur van de primaire processen. 
6. Het ontwerpen van andere coördinatievormen (verbindingsfuncties, besturingssystemen, 

beheersingssystemen). 
7. Het verder detailleren van besturings- en beheersingssystemen en het ontwikkelen van de 

daarvoor benodigde informatiesystemen. 

FIGUUR 6.1 Stappenplan voor het ontwerpen van een organisatiestrucruur (Van Aken, 1994, blz. 183) 

Hieronder zal de bijdrage van het diagnosemodel per stap worden uitgewerkt. 
Uitgaande van het stappenplan van Van Aken concentreert de bijdrage van het 
diagnosemodel zich met name op de eerste twee stappen. Dit zijn brede 
stappen. Om de bijdrage van het diagnosemodel helder te krijgen is het 
noodzakelijk om binnen deze stappen deelstappen te onderscheiden. 

In figuur 6.2 is de eerste stap van het stappenplan van Van Aken uitgewerkt in 
de volgende vier deelstappen: analyse van interne organisatie-omgeving, 
analyse van kenmerken van de business-activiteiten, analyse van de 
bestaande organisatiestructuur en analyse van de genoemde 
functioneringsproblemen. Figuur 6.2 vormt het raamwerk voor de uitwerking 
van de eerste stap. Per onderdeel is de bijdrage van het diagnosemodel 
vermeld. Hierbij wordt verwezen naar de overzichtschema's in hoofdstuk 3 en 
4. Voor elke deelstap is aangegeven welke resultaten deze dient op te leveren. 
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Deelstappen van stap 1 

1.1 Analyse van interne organisatie-omgeving: 
- gevolgde concernstrategie 
- ontwikkelingspad 
- geïnternaliseerde strategie 
- aansturingsstijl concerntop 

resultaat: 
overzicht van scores met betrekking tot interne organisatie-omgeving 
lijst van aandachtspunten op basis van 'afwijkingen' van dominante inrichtingsvorm 
inventarisatie van dominante krachten achter het huidige 'evenwicht' van de 
organisatiestructuur 

1 .2 Analyse van kenmerken van de business-activiteiten 

- samenstelling van de portfolio 
' aantal en diversiteit van activiteiten 
' afhankelijkheid tussen activiteiten 
• leidend organisatieprincipe 

- aard van de business 
' internationalisatie van markten 
' conjunctuurgevoeligheid 
• belang produkt/procesinnovatie 
• investeringsomvang 
• maatschappelijke acceptatie 

resultaat: 
overzicht van scores van business-kenmerken 
lijst van aandachtspunten op basis van 'afwijkingen' van dominante inrichtingsvorm 
inventarisatie van ontwikkelingen bij de business-activiteiten 

1.3 Analyse van de bestaande organisatiestructuur 
- Positiestructuur: 

• bestuurlijk centrum 
A inventarisatie van beleidsbepalende en operationele taken 
A typering van de positiestructuur van het bestuurlijk centrum 

• business-activiteiten 
A typering van de positiestructuur van de business
activiteiten 

- Procedurestructuur: 
• middelenallocatie-systeem 
' 'monitoring'-systeem 
' 'incentive'-systeem 

resultaat: 
overzicht van scores van bestaande structuren 
lijst van aandachtspunten op basis van 'afwijkingen' van dominante inrichtingsvorm 

1 .4 Analyse van genoemde functioneringsproblemen 

- inventarisatie van genoemde problemen 
-vergelijking van problemen met aandachtspunten uit vorige stappen (1.1. 1.2 
en 1.3) 

resultaat: 
overzicht van functioneringsproblemen en drijvende krachten achter de 
organisatiestructuur 
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Hieronder zullen de deelstappen van stap 1 (zie figuur 6.2} elk afzonderlijk 
worden uitgewerkt. 

deelstap 1. 1 Interne organisatie-analyse 

Voor de analyse van de interne organisatie-omgeving is in tabel 3.14 een 
aantal elementen opgenomen. Deze zullen elk afzonderlijk kort worden 
toegelicht. Voor een meer uitgebreide toelichting op de interne organisatie
analyse verwijs ik naar§ 3.2 van hoofdstuk 3. 
Het eerste element betreft de gevoerde strategie van het concern tot nu toe. 
Kernvraag hierbij is of sprake is van 'breedte'- of 'diepte'-strategie. Deze vraag 
kan niet los worden gezien van het ontwikkelingspad van het concern. Is het 
concern te typeren als een 'zelfgroeier' of een 'overnemer'. In de praktijk zal 
veelal sprake zijn van een combinatie van groeiwijzen, maar hier dient de 
aandacht gericht te zijn op de dominante achterliggende krachten. Is er vanuit 
het verleden inzicht te krijgen in de dominantie van ordeningsdimensies 
(functie, produkt, regio, klant) en komt deze overeen met het gekozen 'leidend 
principe'? 
Tracht aan de hand van de concernstrategie en het ontwikkelingspad de 
huidige concernorganisatie te relateren aan de aangereikte inrichtingsvormen. 
In samenhang met het ontwikkelingspad moet de vraag naar de 
geïnternaliseerde concernstrategie worden bekeken. Op welke wijze voegt het 
bestuurlijk centrum waarde toe en hoe is dat in de organisatiestructuur 
verankerd? Een handig hulpmiddel hierbij is het onderscheid van Goold, 
Campbali & Alexander (1994) tussen directe (individuele) beïnvloeding, 
onderlinge beïnvloeding, centrale staven en diensten, en eerparate 
development. 
Betrek in de analyse vervolgens de aansturingsstijL Centrale vraag hierbij is of 
de topdirectie stuurt (op afstand) op output-normen (targetting) of nauw 
inhoudelijk betrokken is en feitelijk zelf alle belangrijke strategische 
beslissingen van de business-activiteiten neemt (running). Vraagstukken van 
strategie en operationele zaken zijn in de praktijk vaak moeilijk te scheiden (zie 
ook Van Londen, 1992, blz. 121 ). Let bij de analyse van deze vraag ook op de 
achtergrond van de leden van de RvB. Hebben ze een lange historie binnen 
het concern of komen ze van buiten? Binnen welke onderdelen van het 
concern zijn ze 'opgegroeid'? 
Een factor die ook bij de interne organisatie-analyse moet worden betrokken, is 
de financiële situatie van het concern. Is het sterk afhankelijk van externe 
financiers (banken, venture capita!, etc.), en hebben deze invloed en zijn ze 
vertegenwoordigd in het management. 

Het resultaat van deze stap is een overzicht van positiebepalingen (scores) 
voor elk van de genoemde elementen op het grid van de interne organisatie
omgeving dat een onderdeel vormt van tabel 3.14. 
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deelstap 1.2 Analyse van kenmerken van de business-activiteiten 

In deze deelstap richt de analyse zich op de business-portfolio. De elementen 
die in de analyse worden betrokken, staan vermeld in tabel 3.14 (1. 
samenstelling van de portfolio en 2. aard van de business). Voor een meer 
uitgebreide toelichting verwijs ik naar § 3.1 van hoofdstuk 3. 
De eerste vraag betreft het aantal en de diversiteit van activiteiten. Naarmate 
het aantal en de diversiteit groter is, nemen de mogelijkheden van het 
bestuurlijk centrum om deze inhoudelijk aan te sturen af (zie ontwerpregel 6). 
Een heterogeen samengestelde portfolio en een groot bestuurlijk centrum is 
een belangrijk signaal dat kan duiden op 'onevenwichtigheid'. Het tweede 
element betreft de afhankelijkheid tussen de activiteiten. De afhankelijkheid kan 
berusten op onderlinge toelevering, bijvoorbeeld vanwege verticale integratie, 
het gemeenschappelijk beheer van locaties en infrastructuur, overlap in 
commerciële kanalen, etcetera. Naarmate de activiteiten onderling sterker 
afhankelijk zijn, kunnen de bedrijfseenheden moeilijker op hun individuele 
prestatie worden aangesproken. Dergelijke afhankelijkheden gelden met name 
binnen functioneel georganiseerde concerns. Toch blijkt in de praktijk dat ook 
voor deze concerns afzonderlijke functies steeds meer als 'profit centers' 
worden georganiseerd en marktwerking wordt geïntroduceerd via een systeem 
van uitbesteding (zie o.a. Océ-Van der Grinten, werkmaatschappijen van Atag). 
Na een analyse van de portfolio als geheel dient vervolgens gekeken te 
worden naar de kenmerken van de afzonderlijke business-activiteiten. Een 
uitgebreide analyse van deze kenmerken is alleen re levant als het een beperkt 
aantal bw;iness-activiteiten betreft. Een ervaringsregel die Campbell & Goold 
(1987, blz. 233) hierbij hanteren, is het aantal van drie business-sectoren. Als 
dit aantal wordt overschreden is een diepgaande inhoudelijke bemoeienis van 
het bestuurlijk centrum met de business-activiteiten erg lastig. Bij de analyse 
van kenmerken van de afzonderlijke business-activiteiten moet de aandacht 
met name worden gericht op de internationalisatie van afzetmarkten, de 
conjunctuurgevoeligheid, het belang van produkt/procesinnovatie, 
investeringsomvang en pay back-periode en bijzondere kenmerken die 
mogelijk problemen vormen bij de maatschappelijke acceptatie. 

Het resultaat van deze stap is een overzicht van positiebepalingen (scores) 
voor elk van de genoemde elementen op het grid van de samenstelling van de 
portfolio en aard van de business, die beide een onderdeel vormen van tabel 
3.14. 

deelstap 1.3 Analyse van de bestaande organisatiestructuur 

De analyse van de bestaande organisatiestructuur bepaalt de inhoud van de 
derde deelstap. Voor deze analyse is tabel 3.8 van hoofdstuk 3 bruikbaar. Bij 
de organisatiestructuur wordt een onderscheid gemaakt tussen positie- en 
procedurestructuur. In paragraaf 2.1 van hoofdstuk 3 is een uitgebreide 
toelichting gegeven op de positiestructuren. 
Voor de bepaling van de positiestructuur van het bestuurlijk centrum wordt een 
onderscheid gemaakt tussen statutaire, beleidsbepalende en dienstverlenende 
taken. In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van beleidsbepalende taken 
waarop de typering van de positiestructuur van het bestuurlijk centrum is 
gebaseerd. In tabel 4.1 van hoofdstuk 4 is het aantal mogelijke activiteiten van 
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het bestuurlijk centrum nog verder uitgewerkt in categorieën. Bij de bepaling 
van de positiestructuur van het bestuurlijk centrum kan het ontwikkelingspad 
van het concern een belangrijke indicator zijn. Een concern met een historie 
van zelfgroeier kent vaak een sterke inhoudelijke betrokkenheid. 
Voor de bepaling van de positiestructuur van de business-activiteiten wordt de 
typologie van Wissema (1987) voor de verschillende vormen van unit 
management gehanteerd (zie § 2.1.2} . Naast business units zijn in veel 
concerns in een vroeger stadium ook divisies gevormd. Met name bij van 
oorsprong geïntegreerde concerns zijn mengvormen van business unit- en 
divisiestructuren aanwezig. Ook tabel 4.4 en 4.5 van hoofdstuk 4 kunnen een 
hulpmiddel zijn voor een nadere analyse van de vaak complexe 
positiestructuur van de business-activiteiten. 
De analyse van de positiestructuur van het bestuurlijk centrum en de business
activiteiten leidt tot een score (positionering) in tabel 3.8. 

Na de positiestructuur wordt de procedurestructuur geanalyseerd. Bij 
procedurestructuur wordt een onderscheid gemaakt tussen het 
middelenallocatie-systeem, het monitoring-systeem en het incentive-systeem 
(zie § 2.2 van hoofdstuk 3). In tabel 3.8 van hoofdstuk 3 staan de hoofd- en 
subsystemen van de procedurestructuur vermeld . Per subsysteem is een 
verband naar de inrichtingsvormen gelegd. 
De analyse van de procedurestructuur leidt tot een score (positionering) van het 
concern voor elk subsysteem. 
Het uiteindelijke resultaat van de analyse van de organisatiestructuur is een 
score-overzicht op tabel 3.8 van hoofdstuk 3. Aan de hand van het overzicht 
van scores op positie- en procedurestructuren kan worden bepaald met welke 
inrichtingsvorm de primaire ordening de meeste verwantschap heeft. 
Vervolgens kunnen afwijkingen van de dominante lijn als aandachtspunten 
worden geformuleerd. 

deelstap 1.4 Analyse van de genoemde functioneringsproblemen 

De laatste deelstap betreft de analyse van de genoemde 
functioneringsproblemen. Aan de hand van de vorige deelstappen (1 .1, 1.2, 
1.3) is de bestaande situatie geanalyseerd. Vanuit die analyse is het mogelijk 
om de genoemde functioneringsproblemen in een perspectief te plaatsen. De 
analyse maakt het met andere woorden mogelijk om de oorzaken van de 
functioneringsproblemen nader te onderzoeken. In deze stap kunnen ook 
nieuwe elementen in de analyse naar voren komen. Aanleidingen om de 
bestaande structuur ter discussie te stellen kunnen betrekking hebben op 
concrete functioneringsproblemen daarbinnen, maar ook op een persoonlijke 
wens van een nieuwe directievoorzitter of de mogelijkheid van een fusie met 
een andere onderneming, etcetera. 

stap2 Het expliciteren van de wenselijke toekomstige concernstrategie 
en de discussie over de grondvorm van de toekomstige primaire 
ordening van het concern, die daarvoor noodzakelijk is 

De tweede stap betreft een explicitsring van de wenselijke toekomstige 
concernstrategie en een discussie over de grondvorm van de noodzakelijke 
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toekomstige primaire ordening van het concern om de concernstrategie te 
kunnen realiseren. 

deelstap 2. 1 Expliciteren van de toekomstige concernstrategie 

Bij deze deelstap dient opnieuw de vraag te worden gesteld of het concern een 
'breedte'- of 'diepte'-strategie wil gaan voeren. De keuze van de 
concernstrategie zal moeten berusten op een inschatting van marktstrategische 
eisen. Hierbij spelen inschattingen een rol die betrekking hebben op de 
internationalisatie van afzetmarkten, conjunctuurgevoeligheid van business
activiteiten, kosten van onderzoek en ontwikkeling, etc. 
Een keuze voor een 'diepte'-strategie zal in de praktijk leiden tot een meer 
geïntegreerde inrichtingsvorm en meer inhoudelijke coördinatie van bovenaf 
om schaalvoordelen van kennis en technologie te realiseren . 
Bij een keuze voor een 'breedte'-strategie kan een minder geïntegreerde vorm 
volstaan. De diversiteit aan activiteiten kan in dat geval veel groter zijn, omdat 
het bestuurlijk centrum slechts in beperkte mate inhoudelijk coördineert. De 
activiteiten staan op zichzelf veelal in een eigen lokale markt. Door een 
toename van internationalisatie van afzetmarkten staat deze strategie wel 
onder druk. Het tempo van internationalisatie verschilt echter sterk per markt 
(zie ook Prahalad & Doz, 1987). 
Bij de keuze en afstemming van concernstrategie en organisatiestructuur kan 
tabel 3.14 opnieuw een functie vervullen. Aan de genoemde situationele 
factoren kunnen namelijk elk afzonderlijk een schaal en wegingsfactoren 
worden toegekend. Op basis van een gewogen gemiddelde kan dan de 
voorkeur voor een bepaalde inrichtingsvorm worden vastgesteld. 

deelstap 2.2 Een discussie over de grondvorm van de noodzakelijke 
toekomstige primaire ordening van het concern om de 
concernstrategie te kunnen realiseren 

In deze deelstap wordt een relatie gelegd tussen de concernstrategie en de 
noodzakelijke toekomstige primaire ordening om deze strategie te realiseren. 
De onderscheiden inrichtingsvormen kunnen hierbij een belangrijke functie 
vervullen. Zij maken het bijvoorbeeld mogelijk om de voor de toekomstige 
concernstrategie noodzakelijke wijze van waardetoevoeging van het bestuurlijk 
centrum direct te koppelen aan een nieuw organisatiebeeld. Een aardig 
voorbeeld dat de relatie tussen concernstrategie en inrichtingsvorm illustreert, 
is het concern lndivers (zie hoofdstuk 4, § 2.1.1, blz. 117}. 

Oe analyse van deelstap 2.1 en 2.2 resulteert in een uitspraak over het al of niet 
handhaven van de bestaande grondvorm van de primaire ordening. Indien 
wordt besloten de bestaande grondvorm te handhaven, kunnen nog wel enige 
aanpassingen plaatsvinden (bijvoorbeeld in de procedurestructuren). maar is 
van een strategisch veranderingstraject geen sprake meer. Hier ligt dus een 
keuzemoment om met het strategische veranderingsproject al of niet door te 
gaan. 
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Het inventariseren van de werkzaamheden die nodig zijn om de 
strategie te realiseren 

Indien de conclusie uit stap 2 luidt dat een nieuwe grondvorm voor de primaire 
ordening noodzakelijk is, zal een verdere inventarisatie moeten plaatsvinden 
van de werkzaamheden om de strategie te realiseren. De inrichtingsvormen 
kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen als beelden om de toekomstige en 
bestaande structuur met elkaar te vergelijken. Op basis van een dergelijke 
vergelijking kan een inschatting worden gemaakt van de omvang van 
noodzakelijke aanpassingen in het fysieke domein. Een dergelijke vergelijking 
kan bijvoorbeeld aanleiding zijn om bepaalde wijzen van waardetoevoeging 
van het bestuurlijk centrum ter discussie te stellen. 
Deze stap resulteert in een overzicht van noodzakelijke aanpassingen in het 
fysieke domein om de concernstrategie te realiseren en een plan van aanpak 
om de aanpassingen in het domein door te voeren. 

stap 4 Het ontwerpen van de structuur van het lijnmanagement 

Uitgaande van de nieuwe concernstrategie zullen in deze stap keuzes moeten 
worden gemaakt met betrekking tot de positiestructuur van het lijnmanagement: 
in welke bedrijfseenheden worden de business-activiteiten georganiseerd, wat 
is het leidende principe bij de ordening (naar functie, naar produkt, naar regio, 
naar specifieke klantengroep)? 
Deze stap levert een ontwerp van de positiestructuur van het lijnmanagement in 
de nieuwe organisatiestructuur. 

stap 5 Het ontwerp van de structuur van de primaire processen 

In deze stap ligt het accent op een uitwerking van de structuur van de primaire 
processen tussen het bestuurlijk centrum en business-activiteiten. Bij deze stap 
worden keuzen gemaakt met betrekking tot de daadwerkelijke uitvoering of 
coördinatie van functies van de fysieke bedrijfsprocessen binnen het bestuurlijk 
centrum. 
Deze stap levert een ontwerp van de primaire processen in de nieuwe 
organisatiestructuur. 

stap 6 Het ontwerpen van andere coördinatievormen 
(verbindingsfuncties, besturingssystemen, beheersingssystemen) 

De zesde stap betreft een detaillering en uitwerking van de bestuurlijke 
processen tussen het bestuurlijk centrum en het lijnmanagement. Bij deze fase 
kunnen de drie algemene procedurestructuren (middelenallocatie-systeem, 
monitoring-systeem en incentive-systeem) die in het diagnosemodel worden 
onderscheiden als eerste aanzet dienen. 

stap 7 Het verder detailleren van besturings- en beheersingssystemen en 
het ontwikkelen van daarvoor benodigde informatiesystemen 

De laatste stap die in de strategische-discussiefase wordt onderscheiden, is 
een detaillering en uitwerking van de bestuurlijke processen 
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(procedurestructuren) tussen het bestuurlijk centrum en de business-activiteiten 
(3). 

In deze paragraaf is de bijdrage besproken van het diagnosemodel aan een 
strategisch veranderproject vanuit een technisch-inhoudelijke invalshoek. Met 
name tabel 3.14 en tabel 3.8 van hoofdstuk 3 zijn hierbij behulpzaam. 
Bij een strategisch veranderingsproject spelen naast technisch-inhoudelijke 
ook veranderkundige aspecten een belangrijke rol. Deze komen ter sprake in 
paragraaf 3. 

3 Bijdrage van het diagnosemodel aan een strategisch 
veranderingsproject vanuit een veranderkundige invalshoek 

De bijdrage van het diagnosemodel aan een strategisch veranderingsproject 
vanuit een veranderkundige invalshoek ligt in het aanreiken van metaforen (4). 
In de vorige paragraaf kwam naar voren dat het diagnosemodel een 
belangrijke inhoudelijke bijdrage kan leveren in een context waar 
grensverleggende (strategische) veranderingen worden overwogen. 
Rechtlijnige beschrijvingen van de bestaande positie- en procedurestructuur 
met haar problemen voldoen vaak niet in die situatie. Bij een dergelijke aanpak 
worden direct persoonlijke belangen zichtbaar en bestaat de neiging om 
binnen de bestaande structuurplaatjes over details te praten, omdat lang niet 
alle structurele eigenschappen van het betrokken concernverband in beeld 
komen. 
In dit soort situaties is het de kunst om aan de hand van de organisatiebeelden 
de discussie naar een hoger abstractieniveau te tillen en tegelijkertijd 
voldoende concreet te blijven om te kunnen afdalen naar het niveau van 
positie- en procedurestructuren. De metaforen van het diagnosemodel hebben 
de potentie om deze rol te vervullen. Een metafoor kan een inspiratiebron zijn 
voor een nieuwe organisatiestructuur, c.q. een aanvulling op het bestaande 
organisatie-ontwerp. 

Wat betreft het gebruik van de metaforen kan worden opgemerkt dat betrokken 
managers niet noodzakelijk kennis hoeven te hebben van het diagnosemodeL 
Een afbeelding van de vier metaforen kan op zich voldoende zijn om een 
discussie over de eigen primaire ordening uit te lokken. Het kan zelfs wenselijk 
zijn om geen kennis van het model te hebben. Zonder kennis vooraf bestaat 
namelijk een maximale associatievrijheid met de aangereikte beelden. Dit kan 
tot nieuwe inzichten leiden. Bij de bespreking van de vijf hanteringsstrategieën 
(zie hieronder) kom ik hierop terug. 
Het feit dat het gebruik van de metaforen geen kennis van het diagnosemodel 
bij de betrokken managers vereist, is ook de reden waarom de metaforie als 
eerste onderdeel van de handleiding wordt genoemd. 

De metaforen kunnen ex post (achteraf) en ex ante (vooraf) worden gebruikt 
(zie Van Aken en Germans, 1993, blz. 211; Van Aken, 1994b, blz. 198). Bij de 
identiteitsfunctie komt het gebruik van de metafoor achteraf naar voren. De 
metafoor wordt dan gebruikt om opgebouwde organisatieroutines in de relatie 
tussen het bestuurlijk centrum en de lijnactiviteiten te karakteriseren. Bij de 
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toekomstperspectieffunctie wordt de metafoor vooraf gebruikt als richtpunt voor 
de mogelijke toekomstige topstructuur. 

Van Aken en Germans onderscheiden vijf hanteringsstrategieën (1993, blz. 
212} voor het gebruik van metaforen: 
- dominantie van één van de perspectieven: in feite wordt dan uiteindelijk voor 
alle gevallen één perspectief gekozen; 
- combinatorisch: een combinatie van overeenkomstige elementen uit 
verschillende perspectieven; 
- situationeel: afhankelijk van het te bestuderen (deel)vraagstuk wordt een 
perspectief gekozen; 
- dialectisch: combinatie van tegengestelde elementen uit verschillende 
perspectieven tot een synthese van een nieuw perspectief; 
- caleidoscopisch : 'everything goes'; hiermee wordt dubbelzinnigheid 
getolereerd: verschillende perspectieven naast en door elkaar (Kanter, 1983). 

De drie eerstgenoemde hanteringsstrategieën (dominantie, combinatorisch en 
situationeel) leiden uiteindelijk tot een relatief enkelvoudig beeld. 
De laatste twee strategieën (dialectisch en caleidoscopisch} leveren een 
ingewikkelder, rninder eenduidig beeld op. 
Met name voor het doorvoeren van grensverleggende veranderingen kan het 
nuttig zijn ruimte te laten voor meervoudige interpretatie (Van Aken en 
Germans, 1993, blz. 213}. 
Bij de toepassing van het model in het vorige hoofdstuk kwam een voorkeur 
voor de eerstgenoemde hanteringsstrategieën naar voren. In de praktijk zal de 
keuze van hanteringsstrategie sterk worden bepaald door de 
persoonlijkheidsstructuur en stijl van werken van de organisatieprofessionaL 

4 Algemene kwaliteitseisen voor een organisatiestructuur 

In paragraaf 2 en 3 is uitgebreid stilgestaan bij de eerste twee ontwerpeisen die 
Van Aken (zie § 4.1 van hoofdstuk 2) stelt aan een organisatiestructuur. In deze 
laatste paragraaf van dit hoofdstuk wil ik ook stilstaan bij de laatste ontwerpeis 
die hij formuleert. Deze ontwerpeis is in § 4.3 van hoofdstuk 2 reeds ter sprake 
gekomen. De ontwerpeis betreft vijf algemene kwaliteitseisen waaraan een 
organisatiestructuur moet voldoen, namelijk: bestuurbaarheid, efficiency, 
responsiviteit, kwaliteit van de output en kwaliteit van de arbeid. 
Hieronder worden de kwaliteitseisen toegepast op de twee extreme 
inrichtingsvormen (Botsauto en Python) van het diagnosemodeL In tabel 6.2 
zijn de bevindingen samengevat. 
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TABEL 6.2 Toepassing van algemene kwaliteitseisen op de Botsauto- en 
Python-vorm 

Kwaliteitseisen lnrlchtlngsvorm 
structuur 

Botsauto Python 
bestuurbaarheid goed kan een probleem zijn vanwege de 

beperkt zich tot individuele sterke onderlinge samenhang 
bedrijfseenheden 

efficiency 
- op concernniveau hoog vanwege geringe punt van discussie vanwege 

overheadkosten overheadkosten 

-op business- mogelijk gering vanwege overlap hoog vanwege sterke onderlinge 
niveau van activiteiten samenhang en integratie 

responsiviteit hoog beperkt 
activiteiten kunnen eenvoudig activiteiten hangen onderling nauw 
worden afgestoten samen 

kwaliteit van de divers meer homogeen 
output verschi~ per bedrijfseenheid moet voldoen aan concernnormen 

-evaluatiecriteria met name evaluatie aan de hand evaluatie aan de hand van 
van financiële criteria strategische en financiële criteria 

kwaliteit van de divers meer homogeen 
arbeid verschilt per bedrijfseenheid; moet voldoen aan concernnormen 

is de verantwoordelijkheid van het 
management van de bedrijfseenheid 

185 

De inrichtingsvorm Botsauto kenmerkt zich bijvoorbeeld door een goede 
bestuurbaarheid, omdat de besturing zich beperkt tot de individuele 
bedrijfseenheden. Er is geen sprake van coördinatie van afhankelijkheden 
tussen de bedrijfseenheden van bovenaf. De efficiency is hoog vanwege de 
geringe overheadkosten en het kleine bestuurlijk centrum. De efficiency kan 
echter worden bedreigd door overlap in activiteiten bij de bedrijfseenheden en 
de beperkte mogelijkheid om dat te coördineren in dit model. De responsiviteit 
is hoog in de zin dat business-activiteiten kunnen worden afgestoten zonder dat 
de inrichtingsvorm ingrijpend moet worden gewijzigd. De kwaliteit van de 
output beperkt zich in dit model tot de goede mogelijkheid om prestaties aan de 
bedrijfseenheid toe te rekenen. De output zelf zal zich in dit model (vanwege de 
diversiteit van activiteiten) beperken tot voornamelijk financiële ratio's. De 
kwaliteit van de arbeid is een eis die volledig is neergelegd bij het management 
van de betreffende bedrijfseenheid. 
Bij het Python-model kan de bestuurbaarheid een probleem vormen vanwege 
de onderlinge afhankelijkheid tussen bedrijfseenheden en de 
coördinatievraagstukken die dat oproept. De efficiency kan een probleem zijn 
vanwege de veelal hogere overheadkosten en het grotere bestuurlijk centrum. 
Wel bestaat de mogelijkheid om inhoudelijk te coördineren en overlap bij de 
bedrijfseenheden te reduceren. De responsiviteit is geringer omdat business
activiteiten sterk onderling samenhangen en moeilijk kunnen worden 
afgestoten zonder de inrichtingsvorm ingrijpend te veranderen. De kwaliteit van 
de output kent een beperking omdat prestaties moeilijk aan afzonderlijke 
eenheden zijn toe te rekenen. Wel kan bij de output een veel groter aantal niet
financiële criteria in de beoordeling worden meegenomen. De kwaliteit van de 
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arbeid (bijvoorbeeld in de vorm van management development, human 
resources management, training en opleiding, etcetera) kan in dit model tot op 
zekere hoogte centraal worden gecoördineerd en bewaakt (5). 
De invulling van tabel 6.2 laat zien dat elke structuur het resultaat van een 
compromis is. Het onderscheid tussen een optimale en geschikte structuur 
vervalt in de praktijk, omdat de genoemde specificaties feitelijk zijn te 
beschouwen als minimumeisen die ook impliciet aan een geschikte structuur 
zullen worden gesteld. 

5 Samenvatting 

Dit hoofdstuk tracht een antwoord te geven op de vraag hoe werk je met het 
model in de praktijk. Bij de beantwoording van deze vraag is eerst gekeken 
naar de context van toepassing van het diagnosemodeL 
Deze context bepaalt in hoge mate de inhoud en omvang van de bijdrage van 
het diagnosemodeL Bij de uitwerking van de context wordt een onderscheid 
gemaakt tussen toepassing in een spontaan, ad hoc-proces van zelfevaluatie 
en toepassing in een gestuurd strategisch (grensverleggend) 
veranderingsproject. Deze laatste variant wordt geïllustreerd aan de hand van 
de ontwerpbenadering van Van Aken (1994). 
Paragraaf 2 en 3 vormen de eigenlijke handleiding van het diagnosemodeL In 
paragraaf 2 wordt de bijdrage van het diagnosemodel aan een strategisch 
veranderingsproject vanuit een technisch-inhoudelijke invalshoek beschreven. 
Een veranderingsproject krijgt bij een dergelijke aanpak de vorm van een 
stappenplan. Voor de verschillende hoofd- en deelstappen wordt de bijdrage 
van het diagnosemodel geëxpliciteerd. Het stappenplan maakt duidelijk dat 
een organisatiestructuur geen doel op zichzelf is, maar een afgeleide van de 
(tijd- en plaatsgebonden) strategische prioriteiten. 
Paragraaf 3 bespreekt de bijdrage vanuit een veranderkundige invalshoek. De 
bijdrage concentreert zich in dit geval op de organisatiebeelden (de 
kermismetaforen) die het diagnosemodel aanreikt. 
Uit beide paragrafen komt naar voren dat de mogelijkheden van het 
diagnosemodel met name tot hun recht komen bij een integrale (project)aanpak 
waarbij het structuurvraagstuk in relatie tot het strategie- en 
veranderingsvraagstuk wordt beschouwd. 
In de eerste drie paragrafen is het vraagstuk van de organisatiestructuur 
uitgebreid in de strategische en situationele context geplaatst. Hiermee zijn 
slechts twee van de drie ontwerpeisen die van Aken onderscheidt, uitgewerkt. 
In de laatste paragraaf wordt derhalve ingegaan op de derde eis. Deze behelst 
vijf algemene kwaliteitscriteria (bestuurbaarheid, efficiency, responsiviteit, 
kwaliteit van de output, kwaliteit van de arbeid) waaraan een 
organisatiestructuur kan worden getoetst. 
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Noten 

1 Naast leer- en strategische verandering onderscheidt Van Aken (1994b, blz. 205) ook crisisresponsie en 
operationele verandering. 
2 Van Aken onderscheidt de volgende verschillen tussen de ontwerp- en ontwikkelbenadering: 
ontwerpbenadering - technische en economische aspecten centraal, herorganiseren is probleemoplossen, 
veranderingsproces is gepland of gefaseerd, change agent is manager of expert; 
ontwikkelbenadering - sociale en politieke aspecten centraal, mobiliseren zelf organiserende processen 
belangrijk, veranderingsproces heuristisch van opzet, change agent begeleidt (Van Aken, 1994b, blz. 211 ). 
3 Uitgaande van een gestuurd veranderingsproces zou in de volgende fase o.a. een realisatie- en proces
ontwerp voor de implementatie moeten worden opgesteld. 
4 Van Aken (1994b, blz. 220) gaat veel uitgebreider in op de veranderkundige kant binnen zijn 
ontwerpbenadering. Hij onderscheidt in navolging van Chin en Benne (1976) drie categorieën interventies: 
inhoudelijke, culturele en machtsinterventies. Ook besteedt hij aandacht aan een begrip als 
veranderingsenergie (1994b, blz. 223). 
5 De bovenstaande beschrijving vertoont grote gelijkenis met de bespreking van de inrichtingsvormen in 
hoofdstuk 3. In dat hoofdstuk werden per inrichtingsvorm de belangrijkste voor- en nadelen genoemd. De 
keuze voor een structuur is altijd een afweging. Bij de keuze voor een Botsauto-vorm ligt het bijvoorbeeld 
voor de hand dat veel waarde wordt gehecht aan geringe overheadkosten, flexibil iteit in de 
portfoliosamenstelling, duidelijke financiële prestatiecriteria per bedri~seenheid en de mogelijkheid van het 
creëren van een winnaarsmentaliteit 
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Inleiding 

In dit laatste hoofdstuk wil ik als onderzoeker reflecteren op het onderzoek. De 
reflectie richt zich op het onderzoeksproces, de onderzoeksmethode, de 
uitgangspunten en resultaten van het onderzoek. 
Voor de beschrijving van het onderzoeksproces introduceer ik in de eerste 
paragraaf een fasenmodeL Het model verdeelt het onderzoekstraject in drie 
fasen : de aanloopfase, de uitvoeringsfase en de analysefase. Het model dient 
als kapstok voor een chronologische beschrijving van het onderzoeksproces. 
Op deze wijze ontstaat een beeld van de inhoudelijke stappen in de 
ontstaansgeschiedenis van het diagnosemodeL Daarnaast fungeert het model 
ook als een conceptueel raamwerk voor het uitvoeren van case research. 
De evaluatie van de onderzoeksmethode staat centraal in paragraaf 2. Hierbij 
wordt ingegaan op specifieke kenmerken van de onderzoeksmethode 
(inventariserende serie-gevalstudie) die hier is toegepast. Er wordt 
achtereenvolgens stilgestaan bij de begripsvaliditeit, in- en externe validiteit en 
betrouwbaarheid van het onderzoek. Ook komen andere aspecten aan de orde, 
zoals de inherente dynamiek van case research, de keuze om de case-studies 
niet te anonimiseren en het tijdsintensieve karakter van de 
on derzoeksmet ho de. 
Een reflectie op de onderzoeksbevindingen vormt de inhoud van paragraaf 3. 
In het eerste deel van deze paragraaf worden de uitgangspunten vergeleken 
met die van andere onderzoeken. Vervolgens worden de onderzoeksresultaten 
met elkaar vergeleken. Omdat deze onderzoeken soms zijn gebaseerd op 
vragenlijsten en statistische generalisatie, is een vergelijking maar beperkt 
mogelijk. 
De vierde paragraaf bevat suggesties voor nader onderzoek. Tevens wordt de 
wens uitgesproken dat meer onderzoek in de organisatiewetenschappen een 
ontwerpbenadering (en het hieraan verbonden spelersperspectief) als 
uitgangspunt zal nemen. 

1 Reflectie op het onderzoeksproces 

In deze paragraaf geef ik een toelichting op het onderzoeksproces dat heeft 
geleid tot het proefschrift. Door de verschillende onderzoeksstappen en de 
resultaten van het proces te expliciteren en de keuzemomenten en 
interpretaties hierbij te beschrijven, leg ik als onderzoeker een verantwoording 
af voor de gekozen aanpak. De explicitering maakt tevens controle en kritie.k 
mogelijk. 
Het onderzoeksproces kan inhoudelijk worden opgevat als een zoektocht naar 
een bruikbaar concept om de veelheid aan factoren die spelen in de relatie 
tussen het bestuurlijk centrum en de bedrijfseenheden van een industrieel 
concern tot hun essenties terug te brengen. 
Het fasenmodel (figuur 7.1) voor de beschrijving van het proces kent drie fasen: 
aanloop-, uitvoerings- en analysefase (1 ). Binnen de fasen worden stappen 
onderscheiden die sterk iteratief van aard zijn. 
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aanloopfase 

uitvoeringsfase 

analysefase 

FIGUUR 7.1 Fasenmodel voor de beschrijving van de uitvoering van het onderzoek 
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Het fasenmodel in deze paragraaf vervult een dubbelfunctie. Enerzijds wordt 
het gebruikt als een hulpmiddel om de historie van het onderzoeksproces 
chronologisch te beschrijven. Anderzijds wordt het gepresenteerd als een 
mogelijk conceptueel model voor het doen van case research. In de 
beschrijving hieronder lopen beide functies door elkaar. 

1 . 1 AANLOOPFASE 

De aanloopfase van het onderzoeksproces wordt hier besproken aan de hand 
van de kaders: theorie, praktijk, probleemstelling, conceptueel model en 
ontwerp van de onderzoeksaanpak. 

1 .1 .1 Theorie en praktijk 

Achteraf vormt het meest voor de hand liggende startpunt van dit onderzoek de 
ontwikkeling van een case-studie over Aalberts Industries in het kader van een 
cursusproject voor de Open universiteit medio 1990. In de gevalstudie wordt de 
relatie tussen het bestuurlijk centrum en de werkmaatschappijen binnen dit snel 
groeiende concern beschreven. 
Als concept voor de analyse van de case-studie in de cursus gebruikte ik een 
LRP-artikel Many best ways to make strategy van CampbeU & Goold. In dit 
artikel, dat een beknopte samenvatting van het eerder geschreven boek 
'Strategies & Styles' (1987) bevat, worden drie dominante strategische 
managementstijlen onderscheiden: 'financial control', 'strategie planning' en 
'strategie control'. Een strategische managementstijl werd hierbij opgevat als 
een geheel van afspraken, concepten, principes en waarden tussen het 
concern- en unit management, dat indicaties geeft over de mate waarin sturing 
(planning) en beheersing (control) vanuit de top van een concern plaatsvindt 
(zie ook § 2.1.2 van hoofdstuk 2}. De case-studie vormde de eerste directe 
aanleiding om mij te verdiepen in het vraagstuk van de relatie tussen het 
bestuurlijk centrum en de bedrijfseenheden. Uitgangspunt hierbij was dat die 
relatie op verschillende wijzen gestalte kon krijgen en dat situationele factoren 
hierop van invloed zijn. De samenhang van keuzen in de relatie tussen het 
bestuurlijk centrum en de bedrijfseenheden zou in zijn verschillende 
verschijningsvormen in het onderzoek naar voren moeten komen. 

1.1.2 Probleemstelling en conceptueel model 

Eind 1990 toen ik de eerste aanzet tot het onderzoek formuleerde, was het idee 
om de mogelijkheden te verkennen van het conceptueel model van Campbell & 
Goold bij een aantal Nederlandse ondernemingen. 
Bij de toepassing op de Aalberts-case kwamen echter al belangrijke 
beperkingen van het aangereikte conceptuele model naar voren. Ik had 
bijvoorbeeld grote moeite om de case-studie bij de 'financial control'-stijl in te 
delen. Al snel ontstond de behoefte het conceptueel model aan te passen. 
Mijns inziens diende de matrix waarop Campbell & Goold hun stijlen 
positioneren een derde dimensie te krijgen die ik aanduidde met 'operational 
control'. De stijlen zouden daarmee aan de hand van drie dimensies moeten 
worden opgebouwd. 
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Het eerste conceptuele model kreeg daarmee de vorm die is afgebeeld in 
figuur 7.2. 

Performance Action 
control planning 

Operational 
control 

FIGUUR 7.2 Conceptueel model bij aanvang van het onderzoek 

Andere bezwaren van de aanpak van Campbali & Goold betroffen de geringe 
aandacht voor het ontwikkelingspad in de historie van het concern en het 
geringe belang dat zij hechten aan de organisatiestructuur als element in de 
discussie. Hun indeling is primair gebaseerd op systemen en procedures. De 
structuur, met name de mate van integratie ervan, wordt buiten de discussie 
gelaten met een verwijzing naar Teece (1982) dat 'economies of scope' geen 
voldoende argumenten zijn voor het bestaan van concerns, omdat deze 
voordelen ook via de markt te behalen zijn {1987, blz. 22). 

Eind 1991 was het formele contact met de TU-Eindhoven gelegd en werd ik 
door een lid van de begeleidingscommissie geattendeerd op de eresap-studie 
onder de titel The Effective Headoffice {1988). In dit onderzoek worden 
hoofdkantoren van een groot aantal Britse ondernemingen op basis van een 
survey geclassificeerd op hun primaire rol. Als aanduiding van die rol worden 
de begrippen: 'targetting', 'guiding', 'directing' en 'running' geïntroduceerd. In 
het onderzoek worden deze etiketten gebruikt als aanduiding voor het geheel 
(de wijze van opereren van de CEO, de topstructuur, de systemen en 
procedures, etc.). 
Het eresap-onderzoek vormde een aanleiding om het conceptueel model aan 
te passen (zie figuur 7.3). Als centraal concept werd het begrip 'concernstijl' 
geïntroduceerd. Een concernstijl werd hierbij opgevat als een configuratie van 
structuur- en stijlcomponenten die een wijze van aansturing van de 
bedrijfseenheden vanuit het bestuurlijk centrum typeert. De 
structuurcomponenten werden op de verticale as vermeld; de stijl- of 
procescomponenten kregen een plaats op de horizontale as. 
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FIGUUR 7.3 Conceptueel model op basis van het begrip concernstijl (begin 1992) 

Het begrip concernstijl kreeg door de koppeling aan het configuratieconcept 
een veel bredere inhoud dan de naam zou doen veronderstellen. Dit vormde 
een aanleiding om de structuur- en stijlcomponenten uiteindelijk toch te 
scheiden. 
Een tweede meer directe aanleiding voor de scheiding tussen structuur en stijl 
vormde de praktijkervaring van het onderzoek bij Aalberts Industries. Deze had 
mij attent gemaakt op aannames met betrekking tot de relatie tussen de 
inhoudelijke bemoeienis van het topmanagement en de ordening van 
activiteiten op het bestuurlijk centrum. In de Cresap-studie wordt verondersteld 
dat de mate van inhoudelijke bemoeienis een evenredig verband kent met het 
aantal en de omvang van centrale staven. Bij Aalberts Industries bleek juist dat 
beide ook omgekeerd evenredig kunnen zijn (2). 
De begrippen targetting, guiding, directing, running hebben naderhand een 
eigen plaats binnen het onderzoek gekregen als aanduiding voor de mate van 
operationele bemoeienis van de concerntop (topman of RvB) met de business
activiteiten. De vier aanduidingen zijn als het ware een verfijning van het 
onderscheid 'hands on' versus 'hands off management'. In het onderzoek wordt 
voor de operationele bemoeienis van de concerntop met de business
activiteiten het begrip 'aansturingsstijl' geïntroduceerd. 
Figuur 7.4 geeft een beeld van de volgende stap in de ontwikkeling van het 
conceptueel model. In de relatie tussen het bestuurlijk centrum en de 
bedrijfseenheden wordt een onderscheid gemaakt tussen het inrichtings- en 
aansturingsvraagstuk. 
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FIGUUR 7.4 De besturing van een concern opgevat als eeninrichtings-en aansturingsvraagstuk 

1.1.3 Ontwerp onderzoeksaanpak 

Zoals eerder gesteld vormde het uitgangspunt van het onderzoek het aanreiken 
van een concept om de relatie tussen het bestuurlijk centrum en de 
bedrijfseenheden in zijn verschillende verschijningsvormen tot hun essenties 
terug te brengen. Het onderzoek richt zich derhalve met name op de hoe- en 
waarom-vraag van het empirisch verschijnsel en niet zozeer op de hoeveel- en 
hoe vaak-vraag. Voor het onderzoeken van een dergelijk verschijnsel binnen 
de werkelijke context is de gevalstudie de meest voor de hand liggende 
onderzoeksmethode. Hierbij ligt de nadruk op het beschrijven en analyseren 
van de relaties van het verschijnsel met andere in- en externe situationele 
factoren (zie ook Biemans & Van der Meer-Kooistra, 1994b, blz. 54). 
De onderzoeksmethode kreeg de invulling van een inventariserende serie
gevalstudie (zie Van Aken, 1994b, blz. 23). Het doel hierbij was het creëren en 
uitbouwen van een theoretisch raamwerk dat bruikbaar zou kunnen zijn voor 
soortgelijke gevallen. Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen en 
aannemelijk maken van de 'waarde' van het diagnosemodel en de 
achterliggende theoretische veronderstellingen (theoretische generalisatie van 
de ontwerpregels). Het ontwerpparadigma onderscheidt zich daarmee van het 
paradigma van de empirische wetenschappen, waarbij het accent ligt op de 
voorspellende kracht van een theorie voor een onderzoekspopulatie 
(statistische generalisatie) . De case-studies van de populatie zijn met name 
geselecteerd omdat ze in bepaalde theoretische categorieën vallen. 

1.2 UITVOERINGSFASE 

De uitvoeringsfase wordt beschreven aan de hand van de kaders: case
studieselectie, dataverzameling, case-beschrijving, feedback, bestand 
basispopulatie en explicitering diagnosemodeL 
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Het is de fase waarin de eigenlijke case research voor de basispopulatie 
plaatsvond. Deze fase bestrijkt de periode 1992 tot begin 1994. 

1.2.1 Case-studieselectie 

De start van de uitvoeringsfase, begin 1992, viel samen met het onderbrengen 
van het project aan de TU-E. In overleg met de begeleidingscommissie was op 
dat moment de keuze om ongeveer vijf concerns te onderzoeken. 
Bij de uitvoering van een inventariserende serie-gevalstudie dient men zich af 
te vragen naar welke klasse van gevallen de resultaten worden 
gegeneraliseerd. In dit geval is gekozen voor Nederlandse industriële 
concerns. Vervolgens is binnen deze klasse een zo heterogeen mogelijke 
serie-gevalstudie gekozen. Heterogeniteit betekent hier dat de gevallen 
onderling verschillen met betrekking tot keuzen in de vormgeving van de relatie 
tussen het bestuurlijk centrum en de bedrijfseenheden. 

1.2.2 Dataverzameling, case-beschrijving, feedback 

Elke case-studie werd ontwikkeld aan de hand van interviews met ongeveer vijf 
personen van wie er minimaal twee werkzaam waren op het hoofdkantoor 
(waarvan één lid van de RvB) en minimaal twee in de lijn. Binnen elk concern 
werd een contactpersoon gezocht die als coördinator voor het project wilde 
optreden. De coördinatie had betrekking op het benaderen van geschikte 
andere personen in het concern voor de interviews, het geven van feedback en 
regelingen met betrekking tot de vrijgave van de case-studie. 
Van elke case-studie werd vooraf een dossiermap met documenten 
Uaarverslagen, brochures, krante- en tijdschriftartikelen etc.) aangelegd. De 
interviews werden schriftelijk uitgewerkt. Deze uitwerking werd niet individueel 
teruggekoppeld, maar gebruikt als document voor de ontwikkeling van de case
studie. Op de verschillende versies van de case-studie werd wel feedback 
gevraagd van de contactpersoon. De uiteindelijke versie werd in veel gevallen 
ook naar de overige geïnterviewden gestuurd, met de mogelijkheid van een 
aanvullende reactie. 
Begin 1992 werd het onderzoek bij Gist-Brocades opgestart. De keuze voor 
Gist-Brocades hing samen met kennis die ik via bestaande case-studies over 
het concern had opgedaan (3). De ontwikkeling van de case-studie bij Gist
Brocades kan achteraf als een van de belangrijkste leerervaringen worden 
aangeduid. Binnen dit concern liep op dat moment het 'Come-on'-project dat 
werd ondersteund door het adviesbureau EMP. De cultuurinterventie beoogde 
een verandering binnen het concern waarvan niemand kon overzien wat de 
gevolgen zouden zijn. 
De concepten waarmee ik de bevindingen in de gevalstudie beschreef en 
classificeerde, waren een combinatie en bewerking van uitgangspunten van 
Campbell & Goold en het Cresap-onderzoek. Bovendien wilde ik de relatie van 
het bestuurlijk centrum en de business-activiteiten als een historisch gegroeid 
proces beschrijven. Dit betekende dat veel aandacht werd besteed aan de 
historie van de topstructuur van het concern en de dominante personen 
daarbinnen. Uiteindelijk leidde dit tot een sterk beschrijvende case-studie van 
ruim 40 bladzijden, waarin voor de laatste drie decennia een drietal fasen wordt 
onderscheiden. 
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De conclusies die ik na documentenanalyse en vijf interviews kon trekken over 
de gevalstudie, waren beperkt. Het reorganisatieproces was in 1992 nog in 
volle gang. De geïnterviewden in de top en bij de bedrijfseenheden hadden 
verschillende visies op de toekomstige ordening van de topstructuur. Hete 
hangijzers betroffen de rol van de R&D-afdeling en het belang van de 
kernvaardigheid van 'up-sealing' voor de continuïteit van het concern in de 
toekomst. Veel van de bevindingen die eind 1992 in de case-beschrijving 
werden vermeld, stonden een jaar later (bij de definitieve case-beschrijving) op 
de helling. 
De omvang van de beschrijving, de tekortkomingen van het conceptuele kader 
en de doorlooptijd (driekwart jaar) van het onderzoek bij het bedrijf maakte mij 
duidelijk dat een aantal keuzen gemaakt moest worden van wat wel en wat niet 
in de analyse meegenomen zou worden. Als ik mijn plan om vijf of zes 
ondernemingen te onderzoeken wilde realiseren, zou ik een andere aanpak 
moeten volgen. Een van de eerste keuzen betrof een meer handzame invulling 
van het historisch perspectief. Aan de veranderingen in de topstructuur in het 
verleden zou wel aandacht worden geschonken, maar veel meer toegespitst op 
de relevantie voor de huidige situatie . Hiertoe werd het begrip 
'ontwikkelingspad' geïntroduceerd. De historisch gegroeide verhoudingen 
tussen het bestuurlijk centrum en de bedrijfseenheden werd teruggevoerd op 
de dominante wijze van expansie (autonome versus externe groei) van het 
concern. Met de introductie van het begrip ontwikkelingspad kon het historisch 
perspectief in de analyse gehandhaafd blijven. Tevens werd een achttal 
hypothesen geformuleerd die de leidraad vormde voor een meer gerichte 
aanpak van de nog te onderzoeken concerns. Deze hypothesen zijn te 
beschouwen als de voorlopers van de ontwerpregels die uiteindelijk de kern 
van het diagnosemodel zijn gaan vormen. 
De beschrijvingen van de gevalstudies van lndivers en Aalberts Industries die 
voor een deel parallel liepen met de eindfase van de gevalstudie over Gist
Brocades, waren minder complex. De beschrijvingen konden bij deze 
ondernemingen ook veel beknopter zijn, omdat in beide laatste gevallen sprake 
was van een duidelijke concernfilosofie die werd uitgedragen door de persoon 
van de topman. 
Wel bleef een groot manco bij de beschrijving van de case-studies dat enkele 
kwalitatieve benamingen werden geïntroduceerd die weinig toegankelijk 
waren. Een extra handicap hierbij vormde het feit dat ik aan verschillende 
concepten, zoals de Campbali & Gooid-indeling en de Cresap-indeling, een 
specifieke invulling gaf die afweek of een bewerking vormde van de 
oorspronkelijke inhoud (zie ook paragraaf 2.1 bespreking begripsvaliditeit). Zo 
spitste ik de eresap-indeling toe op het begrip aansturingsstijl en de CampbeU 
& Goold indeling gebruikte ik in een aangepaste versie als aanduiding van de 
inrichtingsvorm van de topstructuur van het concern. 
Met name tijdens de bespreking van case-beschrijvingen met de 
begeleidingscommissie kwam naar voren dat een vereenvoudiging van het 
conceptueel model en het bijbehorend begrippenapparaat noodzakelijk was 
om de beoogde doelgroep te bereiken. 
Dit vormde een aanleiding om het conceptueel model verder af te bakenen. Tot 
die tijd hadden het inrichtings- en aansturingsvraagstuk beide een 
gelijkwaardige plaats in het model. Deze gelijkwaardige plaats komt aardig tot 
uitdrukking in een tussenliggend conceptueel model dat sterke verwantschap 
heeft met het 7 S-model van McKinsey. 
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In overleg met de begeleidingscommissie werd in de tweede helft van 1993 het 
accent gelegd op het inrichtingsvraagstuk. Het inrichtingsvraagstuk werd verder 
geoperationaliseerd aan de hand van de begrippen positie- en 
procedurestructuur. Het veld van onderzoek kon hiermee worden afgebakend 
en aangeduid met de primaire ordening van Nederlandse industriële concerns. 
Voor de invulling van het diagnosemodel betekende dit dat de aansturingsstijl 



Diagnosemodel voor het herontwetp van topstructuren 198 

voortaan als een situationele factor van de interne organisatie-omgeving werd 
aangeduid. 
Met de keuze voor de begrippen positie- en procedurestructuur als 
basiselementen van de primaire ordening komt het definitieve raamwerk van 
het diagnosemodel in beeld. Ideeën van Van Aken (1993, 1994), Wissema 
(1987) en Lorange (1980) hebben een belangrijke rol gespeeld bij de 
uiteindelijke invulling van de begrippen positie- en procedurestructuur (zie ook 
hoofdstuk 3). 

1.2.3 Bestand basispopulatie en explicitering diagnosemodel 

Bij de ontwikkeling van de case-studies van Sterk, DSM en Van Leer, die 
tevens grotendeels in 1993 zijn ontwikkeld, staat de bijdrage aan de 
explicitering van het diagnosemodel centraal. Dit gaat ten koste van het 
beschrijvende karakter van de gevalstudies. 
In deze fase wordt het onderscheid van case-studies als onderwijsinstrument 
en als instrument voor onderzoek veel duidelijker zichtbaar. Case-studies voor 
gebruik in het onderwijs hebben een sterk beschrijvend karakter en zijn juist 
bedoeld om meerdere percepties en discussie daarover mogelijk te maken. Bij 
gevalstudies in de onderzoekssituatie gaat het om het verkrijgen van inzicht in 
complexe fenomenen om veronderstelde samenhang tussen elementen te 
kunnen expliciteren. In het diagnosemodel krijgt dit de vorm van ontwerpregels. 
Deze ontwerpregels hebben zeker voor wat betreft de samenhang met 
situationele factoren in een aantal gevallen een zeer voorlopig karakter. De 
explicitering maakt het echter mogelijk om deze regels verder op hun waarde te 
onderzoeken (zie § 3.2 voor een verdere evaluatie van de ontwerpregels). 

1.3 ANALYSEFASE 

De laatste fase wordt besproken aan de hand van de kaders: voorlopige 
analyse, uitbreiding bestand met mini-cases, werkgroep VSB en totale analyse. 
Deze fase van het onderzoekstraject wordt aangeduid met analysefase. Zij 
beslaat de periode van begin 1994 tot april 1995. 

1.3.1 Voorlopige analyse 

In de eerste maanden van 1994 is gewerkt aan de outline van het proefschrift. 
Vanaf april 1994 start de schrijffase. 
De wens om de case-studies onderling te kunnen vergelijken maakte het ook 
noodzakelijk om een onderzoeksperiade met een gemeenschappelijke 
einddatum te kiezen (dit werd eind 1993). Dit betekende dat voor de eerdere 
case-studies (van Gist-Brocades, Aalberts Industries en lndivers) van de 
basispopulatie een 'up-dating' over de laatste anderhalf jaar moest 
plaatsvinden. De voorlopige analyse vond zijn weerslag in hoofdstuk 3 en 4 
waarin het diagnosemodel en de ontwerpregels zijn uitgewerkt. 

1.3.2 Uitbreiding onderzoeksbestand en VSB-werkgroep 

Een belangrijke inhoudelijke keuze in deze periode is de uitbreiding van de 
onderzoekspopulatie met een aantal 'mini-cases'. Bij de ontwikkeling van de 
mini-cases is de VSB-werkgroep actief geweest. Voor de activiteiten van de 
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werkgroep verwijs ik naar bijlage 3. De toepassing van het model door een 
aantal werkgroepleden maakt het mogelijk om uitspraken over de 
overdraagbaarheid en betrouwbaarheid te doen (zie ook paragraaf 2). 

1.3.3 Totale analyse 

De totale analyse betreft een verdere 'indikking' van de 
onderzoeksbevindingen van de voorlopige analyse. In dit geval is niet enkel 
sprake van bewerking van bestaand materiaal, maar is de onderzoekspopulatie 
uitgebreid met een aantal mini-cases. De totale analyse vond met name haar 
weerslag in de toepassingsfuncties van het model. Hiervan is verslag gedaan 
in hoofdstuk 5 en 6. 

Alvorens tot een evaluatie van de onderzoeksmethode over te gaan wil ik twee 
opmerkingen maken ten aanzien van het conceptueel model van het 
onderzoeksproces. 
Het model is ondanks zijn complexe vorm met feedback-lijnen een sterk 
versimpelde weergave van het eigenlijke onderzoeksproces. De 
scheidingslijnen tussen aanloop-, uitvoering- en analysefase zijn niet zo 
eenduidig als hier wordt gesuggereerd. Ook wekt het model ten onrechte de 
indruk dat het proces altijd rechtlijnig is verlopen. Zeker in het geval van de 
eerste case-studies is sprake geweest van een complex zoekproces met vele 
iteraties. 
Tevens bevat het onderzoeksproces een groot aantal persoonlijke keuzen. 
Andere onderzoekers die kiezen voor een aanpak met case-studies zullen niet 
strikt het hier gepresenteerde model volgen, maar ook eigen afwijkende keuzen 
maken. Het hier gepresenteerde procesontwerp is geen normatief model voor 
het doen van case research. De functie van het model is veel meer gelegen in 
het achteraf verantwoorden van de onderzoeksaanpak door deze te 
expliciteren in een aantal overzichtelijke stappen (zie ook Biemans en Van der 
Meer-Kooistra, 1994, blz. 1 02). 

2 Evaluatie van de onderzoeksmethode 

In deze paragraaf wil ik ingaan op enkele specifieke kenmerken van de 
inventariserende serie-gevalstudie die in dit onderzoek is gehanteerd. De 
evaluatie betreft aspecten als validiteit, betrouwbaarheid, het tijdsintensieve 
karakter en de keuze om niet te anonimiseren (het 'disguisen' van case
studies). 

2.1 VALIDITEIT 

Bij validiteit wordt een onderscheid gemaakt tussen begripsvaliditeit, interne 
validiteit en externe validiteit. 
Begripsvaliditeit heeft betrekking op de validiteit van de gebruikte variabelen. In 
het onderzoek zijn veel abstracte begrippen gebruikt die zich niet zonder meer 
laten meten in de empirische werkelijkheid. Voor wetenschapsbedrijving vanuit 
het paradigma van de empirische wetenschappen is dit problematisch. 
Binnen het paradigma van de ontwerpwetenschappen worden begrippen 
geïntroduceerd om elementen en aspecten van de ongrijpbare 
organisatorische werkelijkheid benoembaar te maken en daardoor voor de 
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organisatieleden bespreekbaar (en ontwerpbaar). Veel aandacht is besteed 
aan het geven van goede werkdefinities aan bepaalde begrippen. Een 
werkdefinitie is geen universele waarheid, maar een middel om een begrip te 
introduceren, dat vervolgens als instrument of bouwsteen kan worden gebruikt 
in analyse en/of ontwerp. 
Bij de selectie van structuurcomponenten en situationele factoren (zoals 
beschreven in hoofdstuk 3) is gestart met de in de literatuur vermelde 
elementen en is een aanvulling (en/of detaillering) aangebracht op basis van 
het praktijkonderzoek bij de basispopulatie. 
Veel situationele factoren zoals ontwikkelingspad, aansturingsstijl en 
organisatiecultuur, zijn structurele eigenschappen van de organisatie die niet 
uitputtend kunnen worden beschreven. Wel zijn de begrippen voorzien van 
werkdefinities en worden ze in de case-analyses geëxpliciteerd en (althans 
voor de basispopulatie) teruggekoppeld naar de contactpersonen. 

De interne validiteit betreft de betrouwbaarheid van de veronderstelde relaties 
tussen de variabelen en de mogelijkheid van interferentie door derde 
variabelen. Uitgaande van het configuratiedenken is het niet mogelijk om 
eenduidig de betrouwbaarheid van de relatie tussen twee variabelen onderling 
te meten. Dit is ook niet het doel van het onderzoek. Het diagnosemodel is 
geen causaal model. In dit onderzoek volstaat het met benoemen van de 
situationele factor als zijnde een element waarmee mogelijk rekening moet 
worden gehouden bij het inrichtingsvraagstuk. 

Externe validiteit heeft in dit onderzoek met name betrekking op de theoretische 
generaliseerbaarheid. 
Bij aanvang zijn enkele theoretische reflecties (concepten van Campbali & 
Goold, Cresap) als leidraad gekozen voor het te onderzoeken verschijnsel. 
Tijdens het onderzoek is hierop voortgebouwd met als uiteindelijk resultaat een 
reeks ontwerpregels. De ontwerpregels zijn geëvalueerd in hoofdstuk 4. 

2.2 BETROUWBAARHEID 

De betrouwbaarheid van een onderzoek neemt toe als verschillende 
onderzoekers onafhankelijk van elkaar op hetzelfde moment onder dezelfde 
condities en gebruikmakend van dezelfde onderzoeksmethode tot 
overeenkomstige resultaten en conclusies komen. Een dergelijke eis laat zich 
moeilijk combineren met de onderzoekspraktijk van een bedrijfskundige. 
Met name tijdens de 'up-dating' van enkele case-studies van de basispopulatie 
bleek hoe snel condities kunnen veranderen. Wijzigingen binnen Gist
Brocades en recent bij DSM tonen de tijdgebondenheid van structuren aan. 
Ondanks de dynamiek in de onderzochte concerns (die met name werd 
gevoeld als een contactpersoon een andere functie kreeg of naar elders 
vertrok) was sprake van een opvallend continuïteit in de 'grondvorm' van het 
concern . Deze grondvorm, die nauw samenhangt met de 
ontstaansgeschiedenis (4) en het ontwikkelingspad van het concern , verdient 
mijn inziens veel meer aandacht en zou object moeten zijn van nader 
onderzoek. 
De betrouwbaarheid is in dit onderzoek nagestreefd door het gebruik van 
meerdere onderzoeksmethoden (interviews, documentanalyse) en het 
inschakelen van 'andere onderzoekers' (peer reviews) . Drie mini-cases zijn in 
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de eindfase van het onderzoekstraject parallel aan en onafhankelijk van elkaar 
door werkgroepleden en mij bestudeerd. In een werkgroepbijeenkomst zijn de 
bevindingen met elkaar vergeleken. In hoofdlijnen bleek overeenstemming te 
bestaan over typering van de primaire ordening en situationele factoren die 
daarop van invloed zijn (zie bijlage 3). 

2.3 HET TIJDSINTENSIEVE KARAKTER 

Een veelgenoemd kenmerk van case research is het tijdsintensieve karakter. 
De doorlooptijd van de case-studies van de basispopulatie was gemiddeld een 
half jaar. Bij de 'vroege' case-studies was deze nog aanmerkelijk langer mede 
doordat deze later een 'updating' behoefden. 
Het leggen van de eerste contacten, het maken van afspraken, het 
voorbereiden, houden en uitwerken van interviews kosten bijzonder veel tijd. 
Ook de reistijd kan in dit verband niet onvermeld blijven, omdat Zuid-Limburg 
niet de ideale locatie is als vertrekpunt voor een landelijke operatie. Alleen het 
aantal gevalstudies in de basispopulatie maakte het onderzoek al tot een 
omvangrijk project. Het was de VSB-werkgroep die de mogelijkheid bood om 
ook daarbuiten de toepassingsmogelijkheden van het diagnosemodel te 
verkennen. 
Aan de uitbreiding van de onderzoekspopulatie zijn ook nadelen verbonden. 
De analyse van de mini-cases is veel beperkter en oppervlakkiger. Het 
ontwikkelingspad van het concern werd bijvoorbeeld maar voor de meest 
recente periode bestudeerd. De dataverzameling beperkte zich in veel gevallen 
tot documentenanalyse en presentaties op congressen. Toch leverden de mini
cases belangrijke inzichten op over de overdraagbaarheid en de 
betrouwbaarheid van het diagnosemodeL 

2.4 ANONIMISERING 

In dit onderzoek is ervoor gekozen de case-studies niet te anonimiseren. Hierbij 
heb ik het onderzoek van Campbali & Goold mede als leidraad gebruikt. Aan 
het anonimiseren zijn belangrijke voor- en nadelen verbonden (5). 
Het belangrijkste voordeel van niet-anonimiseren bij dit onderzoek vond ik de 
mogelijkheid om de identiteitsfunctie goed tot zijn recht te laten komen. Door de 
concerns en geïnterviewden met naam en toenaam te noemen wordt het 
abstracte diagnosemodel in een concrete belevingswereld geplaatst. 
Ook biedt het de mogelijkheid om de persoonlijke rol van topmensen 
bespreekbaar te maken. Hiermee wordt het diagnosemodel direct vertaald naar 
de praktijk, waar het zijn bestaansrecht moet bewijzen. 

3 Reflectie op uitgangspunten en resultaten van het onderzoek 

Deze paragraaf bestaat uit twee delen. In het eerste deel vindt een evaluatie 
van de uitgangspunten van het onderzoek plaats door deze te vergelijken met 
die van andere onderzoeken. 
Vervolgens worden de onderzoeksresultaten met elkaar vergeleken. Omdat de 
aangehaalde onderzoeken soms uitgaan van het empirisch paradigma (en de 
voorspellende waarde van bevindingen willen aantonen aan de hand van 
statistische generalisatie) is een vergelijking maar beperkt mogelijk en zinvol. 
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3.1 VERGELIJKING VAN UITGANGSPUNTEN MET ANDERE ONDERZOEKEN 

Aan elk onderzoek liggen im- en expliciete keuzen ten grondslag. Een aantal 
hiervan komen in deze paragraaf naar voren door een vergelijking met andere 
onderzoeken. Hier is gekozen voor een vergelijking met drie buitenlandse 
onderzoeken: Campbali & Goold (1987), eresap (1988), Young & Goold (1993) 
(6). 

TABEL 7.1 Overzicht van kenmerken van enkele relevante onderzoeken 

Naam Naam van Focus van Weten- Onder- Omvang Regio-
onderzoeker onderzoek onderzoek schappel IJ~ zoeks- onder- vestiging 
onderzoeks- paradigma methoden zoek a- hoofd· 
Instelling populatie kantoor 
Campbell& Strategies rol van het ontwerp- advieswerk; 16 Engeland 
Goold (1987) and Styles bestuurlijk wetenschap interviews; (Zuid-

centrum in (impliciet) schriftelijk Londen) 
gediversifieer- materiaal 
de concerns 

eresap i.o.v. The Effective hoofdkantoor- empirische interview 45 UK 
BIM (1988) Headoffice staffuncties wetenschap met cao's; 

survey 

Young & Goold Effective hoofdkantoor- empirische survey 107 Engeland & 
(1993) Headquarters staffuncties wetenschap Ierland 

Staf! 

Vijverberg Diagnose- primaire ontwerp- interviews; 13 Nederland 
(1995) model voor ordening wetenschap documenten 

het her- -analyse; 
ontwerp van 'peer 
topstructuren reviews' 

Tabel 7.1 geeft een overzicht van enkele kenmerken van de genoemde 
onderzoeken. De drie onderzoeken worden hieronder elk afzonderlijk op hun 
uitgangspunten vergeleken met mijn onderzoek. 

3.1.1 Campbell & Goold {1987) 

Het voorliggende onderzoek heeft enkele belangrijke overeenkomsten met 
uitgangspunten van het onderzoek van Campbali & Goold. De meest frappante 
overeenkomst betreft de (impliciete) ontwerpbenadering die de auteurs 
hanteren en het daarmee samenhangende principe van theoretische 
generalisatie. 
Evenals in dit onderzoek zijn de bevindingen in eerste instantie ontwikkeld aan 
de hand van een basispopulatie van zes ondernemingen. In een later stadium 
is de populatie uitgebreid tot zestien ondernemingen (blz. 360). 
C&G formuleren als hoofddoel van hun onderzoek 'het genereren van 
modellen en hypothesen'. Zij zetten dit doel af tegen het 'wetenschappelijk' 
testen van hun bevindingen (blz. 363). 
Tevens benadrukken C&G het exploratieve karakter van het onderzoek. Zij 
beschouwen hun conceptueel model als een eerste poging om een 
'unchartered' gebied in kaart te brengen (blz. 293). 
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De strategische managementstijlen worden impliciet opgevat als configuraties 
van in- en externe situationele factoren (7). De keuze van een strategische 
managementstijl moet worden beschouwd in samenhang met business- en 
organisatie-omstandigheden (blz. 300). Geen enkele stijl is de beste, maar 
sommige stijlen passen beter in bepaalde situaties dan andere (8). 
Ten aanzien van het contingentiemodel dat zij introduceren, stellen zij dat het 
intuïtieve en logische situationele factoren zijn die in de discussie over een 
stijlkeuze moeten worden betrokken. Zij erkennen dat hun 
onderzoeksbevindingen geen bewijs leveren voor het bestaan van de relaties. 
Zij pretenderen met het model derhalve niet meer dan het aanreiken van een 
hulpmiddel voor het management. Zij besluiten met de opmerking dat de beste 
test van de validiteit van het model ligt in het gebruik door het management als 
hulpmiddel bij de keuze van een strategische managementstijl (blz. 223). 
In tabel 7.2 zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen van 
uitgangspunten van het onderzoek van Campbell & Goold met dit onderzoek 
samengevat. 

TABEL 7.2 Overzicht van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen met 
uitgangspunten van het onderzoek van Campbell & Goold (1987) 

Overeenkomsten Verschillen 
-in aanzet een ontwerpbenadering; - focus op het begrip strategische managementstijl; 
- gericht op het ontwikkelen van modellen en - slechts geringe aandacht voor structuur als 
hypothesen (theoretische generalisatie); managementinstrument; 
- een exploratief onderzoek; - domein van het onderzoek is succesvolle 
- contingentie- en configuratiehypothese; gediversifieerde multinationale ondernemingen; 
-voorbeeld van beschrijvend, kwalitatief - regionale bias in onderzoekspopulatie (regio Zuid-
onderzoek Londen) wel generieke pretenties met het concept 

3.1 .2 eresap {1988} 

Bij het eresap-onderzoek wordt uitgegaan van het paradigma van de 
empirische wetenschappen. De informatie voor het onderzoek is vergaard via 
een vragenlijst en interviews met topmensen (CEO's). 
De focus van het onderzoek ligt op de inhoudelijke betrokkenheid van het 
bestuurlijk centrum bij de business-activiteiten. Als indicatoren voor de 
betrokkenheid worden opgevat: het aantal taken dat het bestuurlijk centrum tot 
zijn takenpakket rekent, het aantal staffuncties van het bestuurlijk centrum en 
hun omvang, de mate van scheiding van activiteiten tussen het bestuurlijk 
centrum en de business-activiteiten. 
In het onderzoeksverslag wordt een' accent gelegd op de statistische 
generalisatie van bevindingen over de afzonderlijke staffuncties van het 
bestuurlijk centrum. Omdat de onderzoekspopulatie van 45 ondernemingen 
een heterogene samenstelling kent (met o.a. financiële instellingen en 
energiebedrijven (exhibit 11-3)) zet ik vraagtekens bij de waarde van dit deel 
van het onderzoek. 
Naast de statistische generalisatie bevat dit onderzoek echter ook een aanzet 
tot theoretische generalisatie. In de studie wordt namelijk een typologie van vier 
integrale besturingsvormen (hoofdkantoortypen) gepresenteerd. Deze 
besturingsvormen worden aangeduid met targetting, guiding, directing en 
running. Evenals bij het onderzoek van Campbell & Goold wordt een groot 
aantal situationele factoren genoemd die samenhangen met de besturingsvorm 
(IV-9-12). Hierbij wordt impliciet uitgegaan van de contingentie- en 
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configuratiehypothese. Tabel 7.3 geeft een samenvatting van de 
overeenkomsten en verschillen van uitgangspunten met het Cresap-onderzoek. 

TABEL 7.3 Overzicht van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen met 
uitgangspunten van het eresap-onderzoek 

Overeenkomsten Verschillen 
- configuratie- en contingantiahypothasa; - focus op staffuncties van het bastuurlijk centrum; 
- typologie van vier inrichtingsvorman -de onderzoeksmethode is aan vragenlijst 

(statistische generalisatie); 
- brede heterogene onderzoekspopulatie 
(onderscheid naar 6 sectoren: communicatie, 
constructie, ontwerp, energie, transport, produktie, 
financiële diensten); 
- interviews in 92% van de gevallen mat CEO's en 
seniormanagement 

3.1.3 Young & Goold (1993) 

Het onderzoek van Young & Goold (1993) onder de titel: Effective Headquarters 
Staff. A quide to the Size, Structure and Role of Corporate Headquarters Staff 
komt voort uit de 'school' van het hierboven beschreven onderzoek van 
Campbell & Goold (9). 
Bij bepaalde uitgangspunten van dit onderzoek plaats ik vraagtekens. Het 
onderzoek is gebaseerd op een vragenlijst, die ingaat op kwantitatieve 
aspecten van het inrichtingsvraagstuk van het bestuurlijk centrum. 
Achtereenvolgens wordt gekeken naar de totale omvang van het bestuurlijk 
centrum, het aantal functies, de rollen van de afzonderlijke functies, de 
uitbesteding, de bemensing van de functies en de totale kosten van het 
bestuurlijk centrum. 
De vragenlijst is uitgezet bij een grote heterogene onderzoekspopulatie, 
bestaande uit 483 ondernemingen, van wie er 107 (22%) hebben 
geparticipeerd. In de onderzoekspopulatie zijn naast industriële 
ondernemingen ook financiële instellingen (banken, nutsbedrijven, recent 
geprivatiseerde ondernemingen, etcetera) opgenomen. Het primaire doel van 
het onderzoek is het ontwikkelen van een databank waaraan topmanagers de 
eigen staffuncties van het bestuurlijk centrum kunnen 'benchmarken'. Hiertoe 
wordt een simpel rekenmodel geïntroduceerd dat uitgaat van de mediaan van 
de totale populatie. 
Statistische generalisatie zoals in dit onderzoek toegepast, levert naar mijn 
idee nauwelijks bruikbare informatie op voor een concernmanager die 
ondersteuning zoekt bij het inrichtingsvraagstuk. De enquête blijft steken op het 
niveau van zeer algemene uitspraken die een concernmanager weinig kunnen 
helpen bij het maken van beredeneerde keuzen bij het inrichtingsvraagstuk 
(1 0). 
In het onderzoek wordt wel aandacht besteed aan de context van het 
inrichtingsvraagstuk. Hierbij wordt een onderscheid gehanteerd tussen 
situationele factoren behorend tot de interne organisatie-omgeving en 
situationele factoren samenhangend met de portfolio van business-activiteiten. 
Deze indeling komt in grote lijnen overeen met de door mij gehanteerde 
indeling. In de vragenlijst worden echter enkel die situationele factoren 
meegenomen die zijn te kwantificeren (zoals het aantal medewerkers, het 
aantal business-sectoren en het aantal continenten waarop het concern actief 
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is); de niet-kwantificeerbare factoren (zoals het ontwikkelingspad) blijven mijns 
inziens onterecht buiten beschouwing. 
In tabel 7.4 zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen met dit 
onderzoek samengevat. 

TABEL 7.4 Overzicht van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen met 
uitgangspunten van het Young & Gooid-onderzoek 

Overeenkomsten Verschillen 
· configuratie· en contingentiehypothese; - focus op staffuncties van het bestuurlijk centrum: 
- onderscheid tussen situationele factoren aantal, rol en omvang; 
behorend tot de interne organisatie-omgeving - de onderzoeksmethode is een enquête, met een 
en situationele factoren samenhangend met de accent op kwantttatieve aspecten van het 
portfolio van business-activiteiten inrichtingsvraagstuk (statistische generalisatie); 

- geen aandacht voor kwalitatieve aspecten zoals 
concernstrategie, aansturingsstijl, 
ontwikkelingspad, organisatiecultuur; 
-de 'benchmarking' gaat uit van een universele 
inrichtingsvorm (het algemeen gemiddelde van een 
zeer heterogene onderzoekspopulatie) 

3.2 VERGELIJKING VAN DE BEVINDINGEN MET ANDERE ONDERZOEKEN 

In deze subparagraaf wil ik enkele opvallende bevindingen in de hiervoor 
genoemde onderzoeken vergelijken met mijn bevindingen voor zover niet 
direct van toepassing op de ontwerpregels. De bijdrage aan de ontwerpregels 
is namelijk al eerder in §3 van hoofdstuk 4 besproken. 
Opvallende bevindingen die niet direct zijn terug te voeren op de 
ontwerpregels, zijn: de sterke drang om tot een homogene besturingsvorm te 
komen op het hoogste niveau, een inrichtingsvorm als quantumsprong, de sterk 
persoonlijke en politieke dimensie van het inrichtingsvraagstuk. 

3.2.1 Homogene management/aansturingsstijl 

Een opvallende conclusie uit het onderzoek van CampbeU en Goold (1987, blz. 
244) luidt dat zij in veel concerns op het hoogste niveau een uniforme 
strategische managementstijl aantroffen. Men vond slechts weinig voorbeelden 
van een concerntop die met verschillende stijlen naar verschillende delen van 
de portfolio opereerde. 
Uit mijn onderzoek komt meer heterogeniteit van aansturingsstijlen naar voren 
dan hier wordt verondersteld. In bedrijven met sterk diverse portfolio-activiteiten 
zijn grote verschillen merkbaar in de wijze van aansturing vanuit het bestuurlijk 
centrum. 
De heterogeniteit van aansturingsstijlen neemt tevens toe door het 'platter' 
worden van concerns. Door het verdwijnen van het tussenliggende 
divisieniveau komt het bestuurlijk centrum in directe relatie te staan met veelal 
een groter aantal business units. Hierbij neemt de kans toe dat een aantal 
business units onderling van karakter verschilt. De concerntop wordt hierdoor 
meer direct aangesproken op de vaardigheid om afhankelijk van de aard van 
de business van de bedrijfseenheid van aansturingsstijl te veranderen. 
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3.2.2 lnrichtingsvorm als quanturnsprong 

Een tweede bevinding van Campbali & Goold {1987, blz. 244) betreft frequentie 
en impact van stijlverandering. Zij merken op dat veranderingen van stijl zeer 
zelden voorkomen, maar als ze zich voordoen, gepaard gaan met ingrijpende 
veranderingen in de samenstelling van het topmanagement. 
Deze bevindingen lopen parallel met dit onderzoek voor wat betreft ingrijpende 
structuurveranderingen. Ook dit zijn veranderingsprocessen die niet veel 
voorkomen en lopen over een langere tijd met ingrijpende consequenties voor 
het management. 
In dit verband is het aardig de inrichtingsvormen als quanturnsprongen te 
beschouwen. In het onderzoek zijn enkele voorbeelden van concerns te geven 
die pogingen doen om te komen tot een andere primaire ordening (verwant aan 
een andere inrichtingsvorm) en uiteindelijk 'terugvallen' in de oude ordening. 

3.2.3 Persoonlijke en politieke dimensie van het inn"chtingsvraagstuk 

Uit het onderzoek van Campbell & Goold komt naar voren dat de strategische 
managementstijl sterk gebonden is aan de persoon van de topman. Of zoals 
Campbali & Goold het uitdrukken: 'The style is an embodiment of the beliets 
and attitudes of the CEO' (blz. 246). 
Deze bevinding wordt bevestigd in het Cresap-onderzoek. Hier wordt de 
inrichting van het bestuurlijk centrum feitelijk gezien als een politieke keuze van 
de CEO, die zijn managementstijl weerspiegelt (blz. V-2). Een belangrijke 
beperking van het eresap-onderzoek betreft in dit verband het feit dat praktisch 
alleen CEO's zijn geïnterviewd (zodat van enige relativering van de invloed van 
de CEO weinig sprake is). 
Het is de vraag of bevindingen van beide onderzoeken wel opgaan voor de 
Nederlandse situatie en niet voortkomen uit het Angelsaksische 
besturingsmodel. 
Toch was bij verschillende concerns van de onderzoekspopulatie sprake van 
een eenhoofdig leiderschap. Ook bij concerns met een historie van consensus 
en overleg lijkt de rol van voorzitter van de RvB belangrijker te worden. De rol 
werd zelden aangeduid met de vroeger veelgebruikte term 'primus inter pares'. 
Bij één concern was zelfs sprake van een bewuste keuze voor het 
Angelsaksische model. Toch verwacht ik niet dat veel van de onderzochte 
Nederlandse concerns dit voorbeeld snel zullen volgen. Wel denk ik dat binnen 
de bestaande bestuurlijke verhoudingen de persoon van de topman nog meer 
zichtbaar zal worden als 'kapitein van het schip'. 

3.2.4 Continuïteit en veranderbaarheid 

Een hoofdconclusie die de onderzoekers van het eresap trekken is dat de 
keuze van de inrichting van de topstructuur bewust moet worden gemaakt en 
dat deze moet passen bij de omstandigheden waarin de onderneming verkeert 
(blz. V-1 ). Als dominante situationele factor zien zij hierbij de managementstijl 
van de CEO (11 ). 
Als ontwikkelaar van het diagnosemodel onderschrijf ik de noodzaak om te 
komen tot meer bewuste keuzen bij de inrichting van de topstructuur. Ik denk 
ook dat het topmanagement zich in de toekomst met name intern meer zal 
moeten verantwoorden voor deze keuzen. 
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Het (Angelsaksische) beeld van de CEO als vormgever van de toekomst gaat 
mij wat ver. Bij de implementatie van strategische keuz~n zal hij terdege 
rekening moeten houden met de historische ontwikkelingslijn van het concern. 
Dergelijke historische analyses bieden hem inzicht in de onderliggende 
krachten die in de organisatie werkzaam zijn. Voor een succesvolle 
organisatieverandering is een goede inschatting van die krachten een vereiste. 

4 Suggesties voor nader onderzoek 

Dit onderzoek is een voorbeeld uit een stroming binnen de bedrijfskundige 
literatuur die de ontwerpbenadering en het spelersperspectief als uitgangspunt 
neemt. De wens achter dit proefschrift is dat binnen de bedrijfskunde meer 
aandacht wordt gericht op het ontwikkelen van klinische kennis. En dat voor de 
ontwikkeling van die kennis ontwerpmodellen worden gebruikt, waarvan het 
effect wordt uitgedrukt in heuristische uitspraken. 
Enkele suggesties voor nader onderzoek dat kan aansluiten op deze studie, 
zijn : 
- nadere analyse van specifieke ontwikkelingslijnen (migratiepaden) van 
industriële concerns als factor bij het ontwerpvraagstuk, waarbij naast de 
dominante groeistrategie (autonome versus externe groei) ook andere 
elementen worden betrokken zoals de ontstaansgeschiedenis, bouwstijl, etc.; 
- een verdere analyse van het begrip 'aansturingsstijl' in relatie tot het 
vraagstuk van de primaire ordening (bijvoorbeeld onderzoek naar effecten van 
wisseling van topmensen). Een van de conclusies van dit onderzoek luidt dat 
de mate van inhoudelijke bemoeienis van het bestuurlijk centrum met de 
business-activiteiten geen lineair verband kent met de omvang van het 
bestuurlijk centrum, maar dat de aansturingsstijl van de concerntop bepalend 
is. Deze conclusie rechtvaardigt nader onderzoek naar het fenomeen 
aansturingsstijl; 
- onderzoek naar de betekenis van het ontwikkelen van nieuwe activiteiten op 
het concernniveau ('corporate venturing' of 'corporate new business 
development'). Wanneer (onder welke omstandigheden) vindt deze activiteit op 
concernniveau plaats? Klopt mijn stellingname dat deze activiteit niet op een 
hoop mag worden geveegd met het fusie- en overnamebeleid, zoals Goold, 
Campbell & Alexander doen (zie 'corporate development' § 2.2.4 van hoofdstuk 
2)? 
- nader onderzoek naar andere situationele factoren die van invloed zijn op de 
primaire ordening, zoals de mondialisering van afzetmarkten en de rol van 
informatietechnologie. In het proefschrift is bijvoorbeeld de invloed van de 
informatietechnologie op het vraagstuk van de primaire ordening slechts in zeer 
beperkte mate aan bod gekomen; 
- het ontwikkelen van andere metaforen als aanduiding van de primaire 
ordening. Een van de uitgangspunten van het onderzoek is dat metaforen een 
belangrijke rol kunnen spelen in het overbruggen van de kloof tussen theorie 
en praktijk. In overleg met contactpersonen en in besprekingen met de VSB
werkgroepsleden is regelmatig over de keuze van metaforen gesproken (zie 
ook bijlage 3). Het 'mechanische' karakter van mijn metaforen werd door 
sommigen als bezwaarlijk ervaren. Misschien kan dit proefschrift anderen 
uitdagen nieuwe (minder 'mechanische') metaforen te ontwikkelen; 
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- onderzoek naar de invloed van topstructuren als factor van discussie tussen 
fusiepartners (zie ook C&G, 1987, blz. 301 ); 
- verkenning van de mogelijkheden van het diagnosemodel bij niet-industriële 
concerns. 

Ten slotte kan worden opgemerkt dat voor het ontwikkelen van 
organisatiekennis vanuit spelersperspectief van groot belang is dat er een 
vruchtbare dialoog ontstaat tussen wetenschappers en professionals. De 
organisatiekunde kan zich in dit opzicht spiegelen aan de geneeskunde. 
Ik sluit deze paragraaf af met een citaat van Eccles & Nohria dat aansluit op 
mijn onderzoekservaringen: 
'Cfearly, a better integration of practice-focused research into academia wil/ 
entail cooperation with managers. Managers need to understand that they are 
more than the mere souree of academie data, that they play a valuable role in 
providing and critiquing the ideas that academies develop. In writing this book, 
for example, we benefited enormously from conversations with managers that 
went far beyond the col/eetion of data. There was much discussion of ideas, 
much proposing of new paths of inquiry, and - not infrequently - times when we 
were sent back to the drawing board. In the end, the production of knowledge 
about management is very much a collaborativo social process. (Eccles & 
Nohria, 1992, blz. 185-186). 

5 Conclusie 

In dit afsluitende hoofdstuk heb ik als onderzoeker teruggekeken op het 
onderzoek. Allereerst is het onderzoeksproces dat heeft geleid tot dit 
proefschrift toegelicht. Hierbij werd een fasenmodel geïntroduceerd. Dit model 
werd tevens gepresenteerd als een procesontwerp voor het doen van case 
research. Vervolgens is stilgestaan bij enkele kenmerken van de 
onderzoeksmethode (inventariserende serie-gevalstudie). Achtereenvolgens is 
aandacht geschonken aan de validiteit, de betrouwbaarheid, het tijdsintensieve 
karakter en het vraagstuk van de anonimisering dat bij case research speelt. 
Een vergelijking van de uitgangspunten en resultaten van het onderzoek met 
andere onderzoeken vormde de inhoud van paragraaf 3. Door een vergelijking 
met andere onderzoeken konden de eigen uitgangspunten nader worden 
geprofileerd. Een conclusie uit de vergelijking luidt dat survey-onderzoek naar 
organisatiestructuren onder brede onderzoekspopulaties vaak niet tot bruikbare 
informatie voor organisatieprofessionals leidt. De case-studie-methode is voor 
de bestudering van dergelijke complexe fenomenen een geschikter middel. De 
paragraaf werd afgesloten met een evaluatie van de ontwerpregels. De laatste 
paragraaf bevatte enkele suggesties voor nader onderzoek. 
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Noten 

1 Dit fasenmodel is een bewerking van het conceptueel model voor het uitvoeren van case research van 
Biemans en Van der Meer-Kooistra (1994b, blz. 96). 
2 In latere besprekingen binnen de VSB-werkgroep 'Concernstijlen' werd deze bevinding bevestigd door 
enkele uitspraken van werkgroepleden. Deze kwamen erop neer dat leden van de RvB soms bepaalde 
zaken zo belangrijk vinden dat ze die zelf willen doen en daar dus bewust geen aparte stafafdeling voor 
creëren. 
3 Deze case-studies waren ontwikkeld door Nijenrode, waar o.a. prof. G.B.J. Bomers het concept 'lerende 
organisatie' nader inhoud gaf. Via mijn contacten bij Nijenrode had ik een snelle toegang tot het concern. 
4 Van Aken (1994, blz. 149) wijst in dit verband ook op de 'bouwstijl' (periode van oprichting) van het 
concern als bepalende factor. 
5 Leenders en Erskina geven in hun boek een overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen verbonden 
aan het anonimiseren van case-studies. 
6 Het is de onderzoeker bekend dat naast de hier genoemde onderzoeken ook andere (met name 
Nederlandse) onderzoeken lopen die betrekking hebben op het onderwerp. Resultaten van deze 
onderzoeken waren echter nog niet openbaar bij het schrijven van dit hoofdstuk. 
7 De stijlen zijn 'sets' van dieperliggende aannames die verschillend en onvergelijkbaar zijn. Geen enkele 
stijl is superieur aan de andere (blz. 294). De stijlen hebben elk hun eigen voor- en nadelen en ze zijn 
waardevol in de juiste omstandigheden (blz. 297). 
8 Zo stellen Campbali & Goold (1987, blz. 300): 'Het is bijvoorbeeld niet verstandig om een strategische
planningstijl te hanteren in een situatie waarbij business units worden geleid door eigenzinnige 
'ondernemers' en de onderneming als geheel in een financiële crisiss~uatie verkeert.' 
9 In dit verband kan worden verwezen naar het Ashridge Strategie Management Centra te Londen, waaraan 
de genoemde auteurs zijn verbonden. 
10 Enkele voorbeelden van deze uitspraken zijn: 
-grotere ondernemingen hebben een grotere hoofdkantoorstaf; 
- maar grotere ondernemingen hebben een relatief kleiner bestuurlijk centrum (als percentage van de totale 
personeelsomvang); 
- keuzen van functies zijn slechts marginaal gerelateerd aan de omvang van de onderneming; 
-de rollen van de meeste functies zijn niet significant gerelateerd aan de omvang van de onderneming; 
- het totale aantal medewerkers in een onderneming is een betere voorspeller van de omvang van het 
bestuurlijk centrum dan het aantal business units in de portfolio. 
In met name de laatste uitspraak wordt de geringe diepgang van het onderzoek bevestigd. Het veronderstelt 
namelijk een lineair verband tussen het aantal business un~s en de omvang van het bestuurlijk centrum. 
Een dergelijk lineair verband miskent de keuzen die de concerntop bezit met betrekking tot de diepgang van 
inhoudelijke sturing. 
11 Een bevestiging hiervan zien zij in de verandering in besturingsvorm die optreedt bij een wisseling van de 
wacht in de CEO-functie (blz. IV-11). 
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Hoofdstuk 8 Samenvatting 

In dit onderzoek is de organisatiestructuur van 13 Nederlandse industriële 
concerns onderzocht. De aandacht werd hierbij gericht op de samenhang en 
onderlinge verhoudingen tussen de twee hoogste bestuurlijke niveaus (het 
concern- en business-niveau) in dit soort organisaties. Hiervoor wordt de naam 
topstructuur of primaire ordening gebruikt. 

Op basis van het onderzoek is een diagnosemodel ontwikkeld. Binnen het 
diagnosemodel worden vier inrichtingsvormen onderscheiden. Een 
inrichtingsvorm wordt hierbij opgevat als een representatief onderdeel van een 
configuratie. Aan de inrichtingsvormen worden metaforen gekoppeld die 
afkomstig zijn van kermisattracties. De metaforen zijn een poging om de 
identiteit van de structurele eigenschappen in de relatie tussen het bestuurlijk 
centrum en de business-activiteiten te karakteriseren. 

De inhoud van het proefschrift is over zeven hoofdstukken verdeeld. Hieronder 
wordt per hoofdstuk een korte inhoudsbeschrijving en samenvatting van 
conclusies gegeven. 

In hoofdstuk 1 is het onderzoek ingeleid. Hierbij is met name ingegaan op 
uitgangspunten van de ontwerpbenadering en de onderzoeksmethode, die is 
gehanteerd. De ontwerpbenadering kent haar wortels in het structureel 
functionalisme en de open systeembenadering. De onderzoeksmethode wordt 
aangeduid met inventariserende serie-gevalstudie. 

Een overzicht van de literatuur vormt de inhoud van hoofdstuk 2. In het 
hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van acht invalshoeken op het vraagstuk 
van de primaire ordening van concerns. De invalshoek van de 
organisatiekunde wordt hierbij geïntroduceerd als een ontwerpwetenschap. De 
raison d'être van de organisatiekunde is gestuurde verandering. Analyse en 
ontwerp van de primaire ordening dienen uit te monden in feitelijke 
veranderingen en verbeteringen in het fysieke domein. Als basisbouwstenen 
van een organisatie-ontwerp worden de begrippen positie- en 
procedurestructuur genoemd. 
Een belangrijke conclusie van hoofdstuk 2 luidt dat bij het vraagstuk van de 
organisatiestructuur de wijze waarop het concern is ontstaan en gegroeid van 
cruciale betekenis is. Niet de vraag 'waarom bestaan concerns' (de 
bedrijfseconomische invalshoek), maar de vraag 'hoe zijn concerns gevormd' 
dient te worden beantwoord om ze (vanuit een organisatiekundige invalshoek) 
gestuurd te kunnen veranderen. Het onderzoek vraagt derhalve veel aandacht 
voor de historische ontwikkelingslijn van het concern (in het proefschrift 
aangeduid met 'ontwikkelingspad'). 

In hoofdstuk 3 wordt het diagnosemodel beschreven. Het diagnosemodel is een 
instrument voor de analyse van de primaire ordening (topstructuur) van 
industriële concerns. Het bestaat uit twee delen. Het eerste deel richt zich op de 
analyse van de organisatiestructuur; het tweede deel onderzoekt de 
samenhang van de structuur met situationele factoren. 
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Bij de analyse van de organisatiestructuur wordt een onderscheid gemaakt 
tussen positie- en procedurestructuur. Het diagnosemodel richt zich derhalve 
niet alleen op de posities met de daaraan verbonden taken en bevoegdheden, 
maar vraagt expliciet aandacht voor de bestuurlijke processen tussen 
bestuurlijk centrum en de bedrijfseenheden die hieraan direct rapporteren. Bij 
de procedurestructuur wordt een onderscheid gemaakt tussen 
middelenallocatie-systeem, 'monitoring'-systeem en 'incentive'-systeem. 
Tussen de positie- en procedurestructuur wordt een samenhang verondersteld. 
De samenhang komt tot uitdrukking in de vier inrichtingsvormen die worden 
onderscheiden. Aan de inrichtingsvormen zijn namen van kermismetaforen 
verbonden, namelijk Botsauto, Zweefmolen, Turbo Polyp en Python. 
De inrichtingsvormen zijn op te vatten als onderdelen van configuraties die 
samenhangen met hun omgeving. De inrichtingsvormen worden derhalve in het 
tweede deel ook onderzocht op hun samenhang met situationele factoren. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen situationele factoren die 
samenhangen met de business-omgeving en situationele factoren van de 
interne organisatie-omgeving. Bij de situationele factoren wordt in het bijzonder 
stilgestaan bij specifieke kenmerken van de business-activiteiten, de 
concernstrategie, de aansturingsstijl en het ontwikkelingspad. 
De veronderstelde samenhang tussen de structuren onderling en met de 
situationele factoren is geordend in 25 ontwerpregels. De ontwerpregels 
vormen het raamwerk waarmee de praktijkgevallen in kaart zijn gebracht (zie 
bijlage 1 en 2). 
De onderscheiden inrichtingsvormen worden tevens gekoppeld aan mogelijke 
ontwikkelingslijnen die concerns kunnen volgen. Hierbij kunnen twee wijzen 
van concernontwikkeling worden onderscheiden : groei op eigen kracht 
(autonoom) of groei door het overnemen van andere ondernemingen. De 
Python is veelal het resultaat van een concern dat door autonome groei met 
een beperkt aantal produkt-lijnen een mondiale positie heeft opgebouwd. De 
Botsauto is meestal de vorm die past bij een concern dat via overnames groeit. 
De Zweefmolen en de Turbo Polyp zijn tussenvormen, waarbij van de 
oorspronkelijk gekozen ontwikkelingslijn wordt afgeweken. De 
inrichtingsvormen kunnen worden opgevat als 'quantum-sprongen' binnen de 
ontwikkelingslijnen. 

Hoofdstuk 4 bevat een evaluatie van de sterkte van de ontwerpregels. In dit 
hoofdstuk wordt per ontwerpregel een dwarsdoorsnede gemaakt van de 
onderzoekspopulatie. 
Enkele conclusies van dit hoofdstuk luiden: 
- ten aanzien van de positiestructuren kan worden opgemerkt dat deze 
structuren van de geïntegreerde concerns (met een historie van 'zelfgroeier') 
en van de minder geïntegreerde concerns (met een historie van 'overnemer') 
van de basispopulatie convergeren naar hybride produkUmarkt-structuren. 
- ten aanzien van de procedurestructuren kan worden gesteld dat: 
• bij het middelenallocatiesysteem de financiële ruimte om als 
werkmaatschappij- of business unit-manager eigen beleid te maken ook in 
minder geïntegreerde concerns heel beperkt kan zijn. Bij geïntegreerde 
concerns spelen formele goedkeuringsprocedures in de vorm van 'second 
opinions' van stafafdelingen en . van de Raad van Commissarissen een 
belangrijke rol. Het niet aangaan van aansprakelijkheidsrisico's bij faillissement 
speelt nadrukkelijker bij niet geïntegreerde concerns (zie 'mini-cases'); 
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* bij het monitoring-systeem van geïntegreerde concerns meer en bredere (niet
financiële) informatie wordt gerapporteerd aan het bestuurlijk centrum, dan bij 
de minder geïntegreerde concerns. Bij de minder geïntegreerde concerns is de 
informatie-uitwisseling veelal beperkt tot financiële informatie. Het overleg is 
meer bilateraal van aard (tussen business unit- of werkmaatschappijmanager 
en de betreffende concernmanager). De informatie-uitwisseling is bij minder 
geïntegreerde concerns meer persoonlijk van aard (informeler); 
* bij het incentive-systeem van geïntegreerde concerns de beloningscriteria 
complexer zijn en minder eenduidig worden gekoppeld aan het resultaat van 
een afzonderlijke bedrijfseenheid. Het benoemingenbeleid is bij geïntegreerde 
concerns meer geformaliseerd en minder het persoonlijk domein van de 
concerntop. 
Enkele algemene conclusies ten aanzien van invloed van situationele factoren 
luiden: 
- voor een goed inzicht in de veranderingsprocessen tussen het bestuurlijk 
centrum en de bedrijfseenheden is een analyse van het ontwikkelingspad 
noodzakelijk; 
- omvang van het bestuurlijk centrum en inhoudelijke bemoeienis met de 
business-activiteiten zijn twee verschillende zaken. Hiertussen bestaat niet 
noodzakelijk een lineair verband, zoals in veel bedrijfseconomische literatuur 
wordt verondersteld. De inhoudelijke bemoeienis wordt in hoge mate bepaald 
door de aansturingsstijl van de concerntop. 

Het bestaansrecht van het diagnosemodel is gelegen in de inhoudelijke 
bijdrage aan de discussie over de primaire ordening binnen een concern. Die 
bijdrage staat centraal in hoofdstuk 5. De bijdrage van het diagnosemodel wordt 
in dit hoofdstuk toegespitst op vier toepassingsfuncties: de identiteitsfunctie, de 
signaleringsfunctie, de verbeterfunctie en de toekomstperspectieffunctie. 
De identiteitsfunctie is gebaseerd op de mogelijkheid om de bestaande primaire 
ordening van een industrieel concern te typeren aan de hand van één of meer 
van de vier onderscheiden inrichtingsvormen. De beelden van de 
kermisattracties die hierbij worden gebruikt voor de inrichtingsvormen, kunnen 
de betrokken managers stimuleren om na te denken over de identiteit van het 
concern. 
Vanwege de samenhang die binnen de configuraties van het diagnosemodel 
wordt verondersteld, is het mogelijk configuratievreemde elementen te 
signaleren. Dit wordt aangeduid met de signaleringsfunctie. Samenhangend 
met het configuratiedenken kan het model ook waarschuwen tegen het 
opnemen van configuratievreemde elementen bij het herstructureren of 
uitbreiden van de portfolio. 
De verbeterfunctie is een logisch uitvloeisel van de signaleringsfunctie, omdat 
een aanpassing van de gesignaleerde afwijkingen kan leiden tot een 
consistenter geheel. Een voorwaarde hierbij is dat de aanpassing de 
samenhang van het geheel conform een inrichtingsvorm vergroot. 
De laatste functie kan worden aangeduid met toekomstperspectief- of 
ontwikkelfunctie. De functie hangt samen met het gegeven dat binnen het 
diagnosemodel meerdere mogelijke inrichtingsvormen worden onderscheiden. 
Een primaire ordening kan bijvoorbeeld een sterke overeenkomst hebben met 
een bepaalde inrichtingsvorm. Het diagnosemodel reikt dan naast de verwante 
inrichtingsvorm tevens alternatieve inrichtingsvormen aan die als mogelijke 
richtpunten (opties) voor de toekomstige topstructuur kunnen fungeren. 
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Een algemene conclusie ten aanzien van de toepassingsfuncties van het 
diagnosemodel luidt: 
- het diagnosemodel kan een bijdrage leveren aan het vraagstuk van de 
primaire ordening met name vanwege haar identiteits- en 
toekomstperspectieffunctie. Wel kunnen enkele vraagtekens worden gezet bij 
de signalerings- en verbeterfunctie, omdat zij uitgaan van een interne 
consistentie binnen één inrichtingsvorm. Uit het onderzoek blijkt dat in een 
aantal concerns bewust wordt aangestuurd op een intern spanningsveld om de 
voordelen van een combinatie van inrichtingsvormen (met name Zweefmolen 
en Turbo Polyp) te realiseren. 
Enkele meer algemene conclusies uit dit hoofdstuk luiden: 
- er is geen sprake van een algemene trend om te komen tot een platte, minder 
geïntegreerde primaire ordening. Achter afslankingen van het bestuurlijk 
centrum en uitspraken als 'decentraal wat kan, en centraal wat moet' gaan 
veranderingsprocessen schuil die veel complexer en tegenstrijdiger zijn dan 
het etiket 'decentralisatie' dat er vaak aan wordt gegeven; 
- voor een begrip van die ogenschijnlijk tegenstrijdige veranderingsprocessen 
is een inzicht in het ontwikkelingspad van het concern noodzakelijk. 

Hoofdstuk 6 tracht de drempel naar het gebruik van het diagnosemodel in de 
praktijk te verlagen. Bij het gebruik wordt een onderscheid gemaakt tussen 
toepassing in een spontaan, ad hoc-proces van zelfevaluatie en toepassing in 
een gestuurd strategisch (grensverleggend) veranderingsproject. Deze laatste 
variant wordt geïllustreerd aan de hand van de ontwerpbenadering van Van 
Aken (1994). 
Bij de bespreking van de bijdrage van het diagnosemodel aan een strategisch 
veranderingsproject wordt een onderscheid gemaakt tussen bijdrage aan de 
technisch-inhoudelijke kant" van een dergelijk project en de veranderkundige 
kant. Het diagnosemodel kan met name in de aanloopfase van een dergelijk 
project een bijdrage leveren. Dit is een fase die zich kenmerkt door een 
bezinning op de gevoerde concernstrategie, de daarbij gehanteerde 
topstructuur en mogelijke alternatieven daarvoor. 

Hoofdstuk 7 bevat een reflectie op het onderzoeksproces en de gehanteerde 
onderzoeksmethode. Het onderzoeksproces wordt beschreven aan de hand 
een fasenmodeL Dit model wordt tevens gepresenteerd als een procesontwerp 
voor het doen van case research. Ook wordt stilgestaan bij de uitgangspunten 
en resultaten van het onderzoek door deze te vergelijken met die van enkele 
andere onderzoeken. Een conclusie uit de vergelijking luidt dat survey
onderzoek naar organisatiestructuren onder brede onderzoekspopulaties vaak 
niet tot bruikbare informatie voor organisatieprofessionals leidt. De case-studie
methode is voor de bestudering van dergelijke complexe fenomenen een 
geschikter middel. 
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Summary 

1 lntroduction: four conflgurations 

This bock provides a diagnostic model for analyzing organizational 
(top)structures of Dutch industrial multi-business companies. This diagnostic 
model is a tooi which can be used to discuss the nature of the relationships 
between the eerparate centre and the business activities of these companies. 

The model contains tour organizational farms. These farms are conceived as 
configurations. They farm the frame for an evaluation of an existing 
organizational structure. 
An organizational contiguration can be denoted as a multi-dimensiona/ 
constel/ation of conceptually distinct characteristics that commonly occur 
together. The configurational variety is limited by the attributes' tendency to fall 
into coherent patterns. This patterning occurs because attributes are in fact 
interdependent. The upshot is that just a fraction of the theoretically conceivable 
configurations is viabie and can be found in reality. 

The configurations are characterized by rnataphors (ar organizational images) 
derived from fair attractions: the 'bumping car', the 'giant's stride', the '(double) 
cuttle-fish' (octopus) and the 'roller-coaster'. 
These four rnataphors are an attempt to indicate the basics of what determines 
the identity of the relationship between the eerparate centre and the business
activities. Each contiguration can be seen as a quanturn jump in lines of 
development of multi-business companies that can be distinguished. 

The 'bumping car' and the 'roller-coaster' have links with the two extreme lines 
of development: acquisition and autonorneus growth. 

The 'roller-coaster' is a highly integrated ferm. In this configuration, 
entrepreneurship is located at the eerparate centra. The eerparate centra is 
deeply involved in the functionally organized business activities. lt's a 
vulnerable form because the small portfolio of activities is highly 
interdependent. lf one activity in the value chain fails the whole system blocks. 
The 'roller-coaster' is mostly the result of a company that in a process of 
autonomous growth and a focus strategy has become a global player with only 
one or two product-lines in a global market 

The 'bumping car' is the contiguration in which autonorneus subsidiaries 
managed by self-reliant entrepreneurs play the dominant role. Within the 
business area each subsidiary can act highly independent. As a rasuit of the 
high autonomy at the basis, the corporate centre is small. The existence of this 
contiguration relies heavily on the stand alone relationship between the 
corporate manager at the corporate centre and the business managers of the 
subsidiaries. The subsidiaries within the company can have soma overlap in 
activities and can be competitors. Sametimes competition is actively 
encouraged. 
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The 'bumping car' mostly results from the ether extreme line of growth, namely: 
external growth (through mergers and acquisitions). For successful external 
growth the promise of much autonomy is highly functional. This promise can 
lower the emotional threshold against an acquisition in the take-over game. 

The 'giant's stride' and the 'double cuttle-fish' are 'in between forms' of multi
business companies which have diverged from their original line of 
development. 

The 'giant's stride' is the contiguration of the integrated decentralized business 
unit-structure. The corporale centra wiJl remain a small but activa supporter of 
transfer of skilis (platforms) between the business units. Financial and human 
resources wiJl be coordinated by the centra and focused on selected business 
areas in line with inlegration programmes. 
lt mostly represents a multi-business company which started out as an 
aggressive 'external grower' and then wants to harvest its market advantages 
by cutting overlap and starting inlegration programmes. This wiJl result in 
splitting up of some subsidiaries and creating new business units (product
market units). Because of the initia! emphasis on autonomy and 
decentralization in this company, this wiJl lead to resistence and upheaval. The 
inlegration programmes indicate a break in the history of the company. 

The 'double cuttle-fish' is the contiguration of the divisionalized company. The 
corporale centra is still highly involved with the business activities and some 
functional lines to the product divisions remain unchanged (shared activities). In 
most cases the corporale centra also contains well-developed staff and service 
departments. Each division can have a different internal structure (some can be 
functionally organized, some can have a substructure of business units, etc.). 
This contiguration mostly results when an original (functionally structured) 'self 
grower' reorganizes its activities in product divisions under the influence of the 
development or acquisition of new activities. 

The configurations of the 'giant's stride' and the 'double cuttle-fish' show that a 
converganee process starts when combinations of development lines occur. In 
the end the result will be complex hybrid product/market structures that can't be 
distinguished on charts. 

For every fair attraction services can be provided such as music, light and 
sound effects. Some activities such as insurance, estale agency, consultancy 
and accountancy can be provided as services by the corporale centra. 

2 Functions of the diagnostic model 

The configurations in the diagnostic model can perferm different functions tor 
organizational professionals (such as management consultants). 

The contribution is made explicit in four functions: the identity function, the 
dateetion function, the impravement tunetion and the prospective function. The 
application of these functions makes it plausible that the model can add value to 
the discussion on present and future top-structure. 
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The diagnosis model perfarms an identity tunetion because it can be used to 
discuss the nature of the relationships between the corporate centra and the 
business units. Organizational professionals working in multi-business 
companies face the tact that the complexity and sophistication of the 
organizational realities lead to such complex charts that their original 
communication lunetion is likely to be threatened. So the real challenge is to 
provide a tooi which allows one to engage in a kind of conversatien with the 
situation one is trying to understand. In the diagnostic model the complex 
organizational charts are therefore replaced by configurations denoted by 
metaphors. These rnataphors are an attempt to reduce the complexity and to go 
back to the basics of what determines the identity of the relationship between 
the corporate centra and the business activities. 
The defection tunetion is related to the fit that is assumed within a configuration. 
For each contiguration the consistency of the internal structure of positions and 
processas is made explicit as well as the congruence of the structure with ether 
internal and external factors. The configurations in the diagnostic model provide 
a frame of relerenee for the dateetion of deviations or dillerences while 
investigating corporate structures. These ditterences don't necessarily mean 
disfunctioning, they are to be seen as points of attention for further investigation. 
The frame of the model can also warn organizational professionals against 
attracting contiguration alien elements in the organizatienat structure. For 
instanee business-activities with characteristics that don't fit in the dominant 
configuration. 
In line with the dateetion tunetion the impravement tunetion is based on the 
impravement of the internal consistency of the organizational structure 
according to one of the configurations. The impravement tunetion is directed on 
relatively small (incremental) change within a configuration. 
The alternative configurations can · also perfarm a tunetion as a possible focal 
point for the futura. This is denoted as the prospective function. This lunetion is 
especially relevant when a strategie or 'frame-breaking' change is considered. 
Fora well-considered judgement, whether the impravement tunetion meets the 
requirements or a more fundamental change is needed, it is necessary to 
investigate the strategie priorities. 
These strategie priorities should be decisive in the change process because in 
practica the choice of an organizational structure is always a case of weighing 
the advantages against the disadvantages due to the many demands that are 
made by the different dimensions (function, product, region, customer, 
technology) in the complex organizations that are researched here. 
Van Londen (1992, p. 216) statas it as follows: 'Strategie priorities are linked to 
competitive positions, and they change over time. So every structure is time 
bound. Not because the structure in itself is wrong but because strategie 
priorities change and with that the weighing of the advantages and 
disadvantages of the structure.' 

The contiguration theory as applied in this thesis makes it apparant that frame
breaking or strategie change is a complex phenomenon that requires lucid 
strategie priorities and a clear insight into the 'fit' of structural characteristics and 
situational factors. 
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For effective 'planned change' it is also important to conceive organizational 
structure in a braad sense as the design of positions and (administrative and 
physical) procedures between corporate and business level and not solely as 
the structure of positions as is common in most Anglo-Saxon literature. 

3 Structure and content of the thesis 

In line with the design approach of this thesis the focus of research is on the 
tormal position and procedure structure in the relationship between corporate 
and first level business management. 
In chapter 1 an introduetion is given to soma characteristics of the design 
approach and the research methad that is used in this thesis. 
Structural functionalism and open system theory (see Burrell & Morgan, 1979) 
are at the roots of the design approach. In order to be effective an organization 
must have a 'fit' with its context. Galbraith (1977) summarizes the situational 
approach (or contingency theory) as 
- there is no one best way to organize; 
- not all the ways to organize are equally effective. 
In this research the 'extended configurational hypothesis' is used (Mintzberg, 
1979). In order to be effective an organizational structure has to be consistent 
with the ether internal (organization) elements and congruent with the external 
situation (business environment). Configurations are the result of special 
combinations of internal and external elements. 
An organizational structure has to satisfy three requirements. The first is the 
congruence of the organizational structure with the corporate strategy. The 
secend is the congruence with the situation and the last qualification is a set of 
general demands (controllability, efficiency, flexibility, quality of output, quality of 
Iabour) (see Van Aken, 1994b, p. 136). 
The research methad can be labelled as a special form of case study research 
with the aim of making a series of case studies to develop theoretica! or 
analytica! generalizations (See Yin, 1989, blz. 38). The analytica! 
generalizations get the form of 'heuristics' (or design rules). The heuristics 
provide the framewerk on which the diagnostic model is built. Thirteen Dutch 
industrial companies participated in the research . Six of them (the original 
population) were investigated in depth with saveral structured interviews at 
different levels in the companies. Intermation was also gathered by studying key 
documents (articles, year accounts, existing case studies, etc.) and attending 
presentations of top-managers at conferences, workshops, etc. 
The ether seven companies were later involved in the research . They were 
used to test the applicability of the diagnostic model. The research method for 
this group of companies was restricted to one or two interviews or presentations 
of topmanagers of the companies involved. Of each company an analysis of the 
top-structure is made tor the period up to the end of 1993 (see appendix 1 and 
2) 

Chapters 2 discussas eight different approaches to the problem of structuring a 
multi-business company. 
The business economie approach is at the moment the dominant point of view. 
This view concentratas on the value adding role of the corporate level in multi
business companies. In this view the corporatien is compared with a 'market' of 
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stand alone businesses. As a result of this external 'market' view the attention 
given to the role of the internal organizational structure remains poor. 
Recent research by Goold, Campbali & Alexander (1994, p. 78) farms a 
favourable exception. In their approach four ways of value creation by the 
corporate centra are linked with organizational structures. They distinguish 
'stand alone influence', 'mutual influence', 'centra! functions and services' and 
'corporate development'. Each way has a direct conneetion with one of the 
configurations that are distinquished in the thesis, respectively 'bumping car', 
'giant's stride', 'double cuttle-fish' and ' 'roller-coaster'. 
The main conclusion from chapter 2 is that in the literature on top-structures toa 
much attention is paid to the question of 'why multi-business companies exist'. 
For a management consultant who is interestad in 'directed or planned change' 
of organizations the question 'how corporations are structured', is much more 
interesting and usable. 
In the line of development of multi-business companies two growth paths or 
expansion strategies can be distinguished: internal (or autonomous) growth 
and external growth (through merger and acquisition). The growth path has an 
enormous impact on the identity of the relationship between the corporate 
centra and the business units. 

The diagnostic model is described in chapter 3. lt contains a framewerk of 25 
heuristics or design rules. Each heuristic makes explicit tor the four 'ideal typical 
configurations, either the consistency of the internal structure of positions and 
processes, or the congruence of the structure with other internal and external 
factors. The design rules are bath the result of farmer research by others 
researchers (as for instanee Campbali & Goold, 1987; Daems & Douma, 1989; 
Van Londen, 1992) and the research presented in this thesis on the original 
population of six Dutch multi-business companies. 
For position and procedure structures substructures are distinguished. 
Procedure structures are tor instanee the resource allocation system, the 
monitoring system and the incentive system. 

In chapter 4 the design rules are evaluated separately. Each rule is discussed 
for the six companies of the original popuiatien that was investigated. Some 
design rules that appear dominant in the discussion on the top-structure relate 
to the amount and diversity of activities in the portfolio, the corporate strategy, 
the development path, the management style of top-management and the size 
of acquisitions. 

Chapter 5 contains an overview of the possible contribution of the diagnostic 
model in the discussion on the top-structure of industrial multi-business 
companies. The contribution is made explicit in four functions: the identity 
function, the dateetion function, the impravement tunetion and the prospective 
function. The application of these functions makes it plausible that the model 
can add value to the discussion on present and future top-structure. 
The main conclusions of chapter 4 and 5 can be summarised as follows: 
- there is no general trend on the reduction of the size of the corporate centra, in 
some cases the centra grows but nat to a larger extent; 
- for an insight in the power relationships between the corporate centra and the 
business units a historica! analysis of the growth path is very helpful; 
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- to a large extent the organizational structure will be determined by the choice 
of corporate strategy; the fundamental choice is between a focus 
(concentration) strategy or a braad (diverse) strategy; because of the 
internationalization of markets a swing to focus strategy and further integration 
is expected; 
- but the organizational structure is also influenced by other factors such as the 
growth path, specific characteristics of the business, the management style of 
top-management and/or the financial state of the company; 
- companies which are integrated and centralised by nature such as Océ-van 
der Grinten can be highly effective because of scale- and scope effects but also 
because of a sophisticated system of subcontracting. The make or buy question 
is asked tor every activity (product design, engineering, production, marketing, 
distribution, etc.) of the value chain; 
- less integrated companies (such as Aalberts Industries, Atag in farmer times) 
with a small, but highly involved, corporate centre can be succestul as long as 
local characteristics make a ditterenee and businassas are selected on special 
characteristics (mature (well known) functions of the product, no high 
investments and long pay back periods, not R&D-intensive, etc.); 
- size and involvement of the corporate centra are two different items; a small 
eerparate centre does not mean less invalvament in business; the involvement 
is mainly dependent on the management style of the eerparate managers. 

In chapter 6 a kind of instructien manual for werking with the model is 
presented. The aim is to reduce the threshold of using the model in practica. 
Two extreme situations of application are distinguished. The first is a 
spontaneous ad hoc process of self evaluation, the secend is a planned 
strategie (frame breaking) change project. 
The aim of an organizational professional who uses the design approach is to 
direct organizational change either to create more consistency within the given 
contiguration (natural cluster) (learning change) or to change the ground form of 
the existing situation toa new contiguration (frame breaking change). 
The context of a strategie change project is further elaborated. The diagnostic 
model can contribute to the technicai-content side of the project in the analysis 
of situational factors and both position and procedure structures. As far as the 
social, politica! and cultural change are concerned the metaphors of diagnostic 
model can make a valuable contribution. 

In the last chapter a description is given of the research process that resulted in 
the diagnostic model. The research results are compared with those of other 
researchers. The conclusion in this chapter is that research with case studies on 
organizational structures results in more interesting and usabie conclusions 
than surveys on braad diverse populations. 
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Analyse van de case-studie Aalberts Industries 
NV 
Deze analyse is gebaseerd op schriftelijke bronnen (zoals jaarverslagen, brochures, tijdschrift- en 
kranteartikelen) , een eerdere case-studie .over Aalberts Industries (Ou, Vijverberg, 1990), een 
presentatie van de heer J. Aalberts (VSB, dd. 11-11-1992) en interviews met een aantal 
medewerkers van het concern . De analyse geeft een beeld van de primaire ordening van het 
concern voor de situatie tot eind 1993. De interviews werden afgenomen met de volgende 
personen : 

ir. J.H.J. Kemme (11-5-1990) 
Ing. J. Aalberts (29-11-1991) 
Ing. J.R. Schutten (20-11-1992) 
Ing. P. Versluis (8-12-1992) 

Profiel van het concern 

(ex-directeur Germefa BV; ex-directeur Holding) 
(president-directeur Aalberts Industries) 
(directeur SDB Industries BV) 
(ex-directeur Overeem BV; directeur Dispensa Systems 
International BV, D.S.I. Breitwisch & Co, D.S.I. Vertriebs 
GmbH, Germefa BV) 

Aalberts Industries NV is een holding (gevestigd te Driebergen) boven een internationale 
industriêle Groep van circa 20 werkmaatschappijen die zijn geordend in vier hoofdactiviteiten: 
Speciale componenten, Dispense-systemen, Installatiematerialen en lnterieursystemen. De 
Groep heeft eind 1993 produktielocaties in Nederland, Duitsland en Denemarken. Het 
toeleveringsgebied bestrijkt heel Europa en circa 25 landen verspreid over de wereld. In 1993 
realiseerde de Groep een omzet van circa 225 miljoen gulden met een personeelsbestand van 
ruim 1300 medewerkers. 

Een analyse op basis van het diagnosemodel 

1 Positiestructuur 

Bij de analyse van de positiestructuur wordt een onderscheid gemaakt tussen de positiestructuur 
van het bestuurlijk centrum en die van de business-activiteiten. 

1.1 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN HET BESTUURLIJK CENTRUM 

Tot het bestuurlijk centrum worden het concernmanagement (RvB, RvC, directieteam) en de 
centrale staf- en functionele afdelingen gerekend. 

De holding-directie van Aalberts Industries bestaat uit drie managers; Inclusief ondersteuning 
(secretaresses, chauffeur) telt de holding 9 personen. De holding-directie bepaalt in goed 
overleg met de werkmaatschappijen de strategie, het te voeren beleid, het financiêle beheer, de 
acquisities en de managementontwikkeling voor de Groep als geheel. De holding kent naast de 
controlling- en acquisitie-activiteit geen centrale staf- of functionele afdelingen. 

De holding-directie wordt gevormd door de volgende leden: 
J. Aalberts (president-directeur) 
Jan Aalberts (1939) is oprichter en president-directeur van de Groep. Jan Aalberts is eind jaren 
vijftig begonnen als gereedschapmaker bij SPIJO te Hilversum. Vanaf 1963 is hij werkzaam bij 
lndivers. Binnen lndivers was hij een drijvende kracht achter de Europese vestigingen van Almax, 
een producent van matrijzen voor de extrusie van aluminium profielen. In 1974 begon hij voor 
zichzelf en startte de eerste werkmaatschappij MIFA (de naam staat voor mini-fabricage) van de 
latere Aalberts Industries Groep. MI FA vervaardigde aluminium profielen volgens een in Amerika 
afgekeken extrusieprocédé. Een paar jaar later volgt de oprichting van Adex, een producent van 
matrijzen. In de jaren tachtig groeit het concern via acquisities uit tot een brede toeleverancier van 
industriêle diensten. In 1987 vindt de beursgang plaats. Vanaf eind jaren tachtig volgen 
acquisities van met name eindproduktondernemingen. 
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Mr. B.P. Bolkenstein (Acquisities en Algemene Zaken) 
Sinds medio 1991 is de heer Bolkenstein in de holding-directie opgenomen. De heer Bolkestein 
is een jurist die onder andere werkzaam is geweest als secretaris van de Raad van Bestuur bij 
Océ-Van der Grinten. Hij is binnen de holdingdirectie verantwoordelijk voor het acquisitiebeleid. 
De heer Bolkestein is de opvolger van de heer Kemme, die Aalberts Industries officieel per 1 
januari 1991 heeft verlaten. 
R.W. Jaquet (controller) 
De heer Jaquet is de concerncontroller van de Groep. 

De Raad van Commissarissen vervult een belangrijke rol als klankbord. De RvC telt 4 leden: 
P.W.A. Niessen (voorzitter), F.X. Nox, G.M.V. van Aardenne en P.J. Vinken. De RvC levert een 
bijdrage aan de kennis van de Groep op het gebied van financiën, patenten en contracten, 
economische en internationale ontwikkelingen. 

Jan Aalberts omschrijft zijn concernopvatting als volgt: 
'Aalberts Industries is een platte organisatie, te vergelijken met een pannekoek met daarbovenop 
een toefje. Dat is de concerntop. Natuurlijk moet de pannekoek niet te dun of te groot worden. 
Dan ontbreekt elke diepgang. Het is de kunst deze pannekoek die op zich weer bestaat uit 
deelgebieden ('poffertjes') zo in elkaar te passen dat een geheel ontstaat. Het lijkt een beetje op 
puzzelen. Je bent voortdurend aan het passen en meten en stukjes aan het verschuiven. Met 
een duur woord wordt dit wel synergie genoemd. Elke werkmaatschappij heeft wel elementen die 
aansluiten op elementen van andere werkmaatschappijen. De kunst is nu juist dat dit puzzel
proces van onderuit plaatsvindt, dat werkmaatschappijen zelf met elkaar tot overleg komen en 
verder integreren. Je kunt dat maar in bepaalde mate van bovenaf sturen. ' 

De positiestructuur van de holding kan op basis van het bovenstaande worden getypeerd als een 
conceptuele holding. 

1.2 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN DE BUSINESS-ACTIVITEITEN 

De Aalberts Industries Groep heeft een platte structuur waarbinnen circa 20 industriële 
werkmaatschappijen zijn samengebracht. In 1993 zijn de werkmaatschappijen geordend in 4 
groepen: Speciale componenten, lnstallatiematerialen, Dispense-systemen en Interieur
systemen. 
De samenhang van de werkmaatschappijen in de Groep komt tot uitdrukking in het feit dat er één 
of meer gemeenschappelijke kenmerken zijn te onderscheiden ten aanzien van de toegepaste 
materialen, de geavanceerde produktietechnieken en de specifieke industriële 
afnemerssectoren. 

De werkmaatschappijen zijn operationeel zelfstandige units. Ze beschikken over eigen functies 
met betrekking tot het primaire proces: R&D, inkoop, produktie, marketing, verkoop, distributie. 
De werkmaatschappijen zijn resultaatverantwoordelijk. Dit betekent o.a. een eigen 
verantwoordelijkheid op het gebied van orderverwerving, de keuze van project- of 
contractpartners, personeelsbeleid, etcetera. 
De vrijheid met betrekking tot het interne beleid van de werkmaatschappijen wordt gekoppeld aan 
een strak financieel beheersysteem vanuit de top. De werkmaatschappijen worden afgerekend 
op hun individuele bijdrage aan het Groepsrendement. Uitgangspunt is hierbij dat elke 
werkmaatschappij direct bijdraagt aan de winst per aandeel. Daarnaast bestaat er een aantal regels 
(beleidsprincipes) waarbinnen het spel van de Groep wordt gespeeld (zie paragraaf 3) . 

Een geacquireerde werkmaatschappij doorloopt een proces van integratie binnen de Aalberts 
Groep. In dit proces vindt een intensieve begeleiding vanuit de top plaats. De integratie van een 
werkmaatschappij kan betrekking hebben op de volgende activiteiten: 
- uitwisseling, invoering van produktie-automatiseringskennis (veelal afkomstig van de eerste 
werkmaatschappij MIFA); 
- invoering en verbetering van het kwaliteitsgebeuren: certificaten ISO en Aquap-normen; 
- automatisering en standaardisering van het administratieve proces (o.a. invoering van goede 
voor- en nacalculatiesystemen); 
- uitwisseling van marktkennis, marktpenetratie en 'upgrading' van produkten; 
- onderlinge toelevering (conform marktprijzen); 
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- herstructurering en onderbrengen van bepaalde activiteiten bij andere werkmaatschappijen; 
- inbreng en professionalisering van het management. 

De aard van het concern is geleidelijk veranderd. Waren de werkmaatschappijen tot voor 1988 alle 
nog toeleveranciers (capaciteitondernemingen), sindsdien heeft men in snel tempo een aantal 
eindproduktondernemingen opgenomen. 
De accentverschuiving op eindproduktondernemingen en de daarmee samenhangende 
inspanningen op het gebied van export en internationalisatie leiden tot een toename van 
coördinatie op het gebied van verkoop, marketing en inkoop tussen werkmaatschappijen. 

De huidige positiestructuur van de business-activiteiten is te typeren als units met decentrale 
staven. De toename van functionele coördinatie (marketing, verkoop) betreft met name de 
groepen Dispense-systemen en lnstallatiematerialen. 

2 Procedurestructuren van het concern 

2.1 MIDDELENALLOCATIE-SYSTEEM 

INKOOP VAN KAPITAAL 
Het aantrekken van vreemd vermogen en het uitgeven van aandelen is centraal georganiseerd. 
De werkmaatschappijen zijn voor de financiering van hun investeringen afhankelijk van de 
holding. Ze hebben geen eigen relaties met banken of andere financiële instellingen. 

CASH FLOW-BEHEER EN BUDGETTERING 
Cash flow-verevening is uit den boze. De werkmaatschappijen moeten zelfgenererend zijn. Ze 
moeten elk afzonderlijk direct bijdragen aan de winst per aandeel. 
Aalberts: 'Als je de een inzet voor de ander heb je binnen de kortste keren scheve gezichten. Het 
is net als twee compagnons die elk trouwen en een vrouw in de zaak opnemen. Zodra de ene 
vrouw in chique kleren loopt en de andere niet, is er ruzie in de tent.' 

GOEDKEURINGSPROCEDURES 
Alhoewel de meeste investeringen zijn besproken bij de business-plannen geldt voor elke grote 
investering een aparte goedkeuringsprocedure. 
Aalberts: 'In principe wil ik bij elke investering worden betrokken. U moet dit echter niet te nauw 
zien. Vele investeringen zijn natuurlijk al besproken in het jaarlijkse business-plan en er is een 
aantal operationele investeringen, waar ik niet vooraf bij ben betrokken, ook niet bij moet worden 
betrokken. Dan merk je bijvoorbeeld bij een werkbezoek dat er een nieuwe trafo van f 20.000,- is 
gekocht en dan zeg je: 'Goh, wat hebben jullie een mooie nieuwe trafo.' 

ROL VAN CONmOLLEAS 
Er is geen sprake van een detachering van controllers vanuit de holding naar de 
werkmaatschappijen. Wel is op concernniveau een Groepscontrolier aangesteld. 

AANSPRAKELIJKHEID BIJ FAILLISSEMENT 
Het concern stelt zich conform artikel 403 lid 1 aansprakelijk voor het faillissement van de in 
Nederland gevestigde dochterondernemingen. 

2.2 MONITORING-SYSTEEM 

RAPPORTAGESYSTEEM EN -FREQUENTIE 
Er is sprake van een geautomatiseerd financieel beheersysteem tussen de werkmaatschappijen 
en de holding. Hierbij wordt: 
-wekelijks gerapporteerd over de orderportefeuille en facturen; 
- maandelijks een uitdraai van de balans en verlies-en-winstrekening. 

BUSINESS-PLAN 
Jaarlijks vindt er een bespreking plaats van het business-plan van elke werkmaatschappij. Het 
business-plan heeft een horizon van drie jaar, waarbij enkel de cijfers van het eerste jaar als harde 
uitgangspunten worden genomen. Op basis van de business-plannen worden ook de voorlopige 
budgetten vastgesteld. 
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Aalberts: 'Grofweg kun je stellen dat 80% van onze doelstellingen operationeel en kwantitatief 
zijn uitgewerkt. De doelstellingen voor het eerste jaar worden daarbij als harde doelstellingen 
gehanteerd. Naast operationele doelstellingen worden ook doelstellingen als marktpositie 
(marktaandeel), produktinnovatie of internationalisatie nagestreefd, maar het is bijvoorbeeld 
ondenkbaar dat wij voor het opbouwen van een bepaald marktaandeel een substantieel deel van 
de winst uit handen geven. Dat is de kat op het spek binden.' 

OVERLEGSTRUCTUUR 
Het directeurenoverleg (de leden van de holding-directie en de directeuren van de 
werkmaatschappijen) vindt eenmaal per twee maanden plaats. Naast het directeurenoverleg is er 
ook een overlegplatform voor verkoop (1x per 2 maanden) en R&D (1x per half jaar). 
Aalberts: 'Er is jaarlijks een minimum aantal formele meetings, maar we entameren zo veel mogelijk 
ontmoetingen. ' 

Jan Aalberts besteedt ongeveer de helft van zijn tijd aan werkbezoeken. Hij duidt zijn 
managementaanpak ook wel aan met 'management by driving around'. Hij heeft hierbij zijn 
favorieten. Sommige werkmaatschappijen bezoekt hij wekelijks, andere bezoekt hij hooguit 
tweemaal per jaar. Bij elk werkbezoek is er altijd als onderdeel een bezoek aan de werkvloer. 

2.3 'INCENTIVE'-SYSTEEM 

BELONINGSSYSTEEM 
Werkmaatschappijmanagers ontvangen jaarlijks op basis van de eigen bedri~swinst via een 
formule regeling een bonus. Deze bonus wordt in de werkmaatschappij veelal weer onderling 
verdeeld. 
Sinds de beursintroductie in 1987 is het voor het personeel mogelijk en aantrekkelijk om eigen 
aandelen in het bedrijf te verwerven. Hiertoe worden stock-opties verleend. 

BENOEMINGENSYSTEEM 
Na een overname is in 75% van de gevallen het management binnen 2 jaar vervangen. 
Voor het benoemingenbeleid is geen benoemingscommissie. Benoemingen zijn voorbehouden 
aan de heer Aalberts. Er is geen sprake van een human resources-beleid met carrièreplanning, 
et cetera. 
Aalberts: 'Binnen de Groep is geen management development -of human resources-beleid, dat 
is met name om de zwaar aangezette Engelse terminologie te relativeren. Natuurlijk vindt er af en 
toe bijscholing plaats, maar deze is heel praktisch. Er is bijvoorbeeld een manager die een 
stoomcursus Engels van twee dagen volgt. Voor zijn gevoel beheerste hij die taal te weinig. Zo 
was er ook een manager die moeite had met zijn presentatietechniek. Overigens een hele goede 
manager. Die volgt nu dus een cursus presenteren van enkele dagen. Praktische bijscholing 
vindt dus wel degelijk plaats.' 

Wel zijn verschillende werkmaatschappijdirecteuren in de recente historie naar andere 
werkmaatschappijen doorgeschoven. Jan Aalberts aarzelt ook niet om een werkmaatschappij
manager te vervangen als deze in zijn ogen niet functioneert. 
Aalberts: 'Natuurlijk zijn er vele oorzaken waardoor een business unit niet presteert. Er kunnen 
zich vanuit de markt. plotselinge calamiteiten voordoen, maar naar mijn mening ligt dat niet 
presteren voor 80% bij het management en slechts voor 20% aan andere factoren. Een goede 
manager heeft oog voor ontwikkelingen in markt en ziet calamiteiten aankomen en anticipeert 
daarop. Hij is de verantwoordelijke. Hij moet vroegtijdig ingrijpen.· 
Aalberts: 'Ik ben wel eens te ongeduldig en stel te veel eisen. Dat komt doordat ik dit bedrijf zelf 
heb opgebouwd. Ik heb nog altijd de idee dat ik op al die kerels hun stoel kan gaan zitten en dat ik 
het dan zeker zo goed doe. Dat is voor hen niet leuk, maar het zij zo.' 
'Het vinden van goede managers is inderdaad cruciaal voor de Groep. Alles draait om goede 
mensen. Er zijn grofweg drie verschillende manieren waarop we management recruteren. Het 
kunnen mensen zijn die we binnen ons bedrijf tegenkomen en die we groeikansen geven. De 
tweede manier is het wegkopen van goede mensen bij andere bedrijven. En als laatste worden 
ook wel headhunters ingeschakeld, dan werken we dus met tussenliggende instanties. Ook kom 
ik op pad onderweg nog wel eens interessante mensen tegen. ' 
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3 Situationele factoren 

3.1 KENMERKEN VAN DE BUSINESS-PORTFOLIO 

Aalberts Industries heeft zich de afgelopen vijf jaar ontwikkeld van een toeleverancier pur sang 
van 'tailormade' produkten en diensten in de metaalindustrie tot een Groep bedrijven waarin 
zowel toeleveranciers als eindproducenten zitting hebben. 

In tabel 1 is een overzicht gegeven van kenmerken van toeleveranciers en eindproducenten 
zoals dat binnen Aalberts Industries wordt gehanteerd. Een combinatie binnen één 
werkmaatschappij is volgens Jan Aalberts niet goed mogelijk. Daar waar bij acquisities (zoals 
bijvoorbeeld V.S.H.) sprake was van een combinatie van toelever- en eindproduktactiviteiten zijn 
deze van elkaar gescheiden. 

TABEL 1 Onderscheid toeleverancier en eindproducent binnen Aalberts Industries 

Toeleverancier Eindproducent 
j_ca_l)_ac I teltsonde rnem In g) (~~_roduktondernemlng) 

kenmerken: - tienkamper - uitblinker in één bepaalde sport 
- moeilijker vinden van markt (topsporter) 
(afnemers die technische - verkoop van een gereed produkt aan 
vaardigheden kunnen gebruiken) een anonieme gebruiker 
- klantenspecifiek produkt - machines minder flexibel, meer 
-flexibiliteit in de produktie specifiek 
- verkoop technische kennis en -capaciteit opvullen door op voorraad te 
vaardigheden aan een bekende klant produceren 
- minder concurrentie - flexibel in de markt 
- nieuwe ontwikkeling: toeleverprodukt - markt betrekkelijk makkelijk te vinden 
wordt steeds meer een functionele - meer concurrentie 
unit (vb: radarantennesysteem, -meer eigen technologie (patenten) 
zwarte doos) 

De kunst om als toeleverancier overeind te blijven, is volgens Jan Aalberts ervoor te zorgen de 
enige aanbieder te zijn in niches van gespecialiseerde produkten. Dat probeert Aalberts te doen 
door per maand veel nieuwe produkten te ontwikkelen. 
Na de overname van Carl Esser Druckgasarmaturen GmbH en Broen Armatur NS in 1993 bestaat 
de omzet inmiddels voor 70% uit eindprodukten (in 1988 was dit nog 4%). Wat Aalberts betreft 
wordt dit meer. Acquisities worden vooral gezocht bij de groepen Dispense-systemen en 
lnstallatiematerialen. 

3.1.1 Samenstelling van de portfolio 

De activiteiten van Aalberts Industries zijn ondergebracht in vier groepen : Speciale 
componenten, Dispense-systemen, Installatiematerialen en lnterieursystemen. 

De activiteiten op het gebied van Speelale componenten omvatten de produktie en verkoop 
van onderdelen ten behoeve van hoogwaardige industriêle eindprodukten op basis van 
klantspecificaties. Deze Groep bevat de werkmaatschappijen van waaruit de Aalberts Groep is 
ontstaan. De werkmaatschappijen kunnen worden aangeduid met capaciteitsondernemingen. 
Het zijn toeleveranciers aan industriêle klanten in o.a. de telecommunicatie, computer
randapparatuur, meet- en regeltechniek, vliegtuigbouw, defensie, off share en medische 
apparatuur. Het omzetpercentage van deze Groep daalde in 1993 tot circa 30% van de totale 
Groep. 
De onderlinge leveringen binnen de Groep en de leveringen aan werkmaatschappijen in andere 
groepen is in 1993 toegenomen. De toelevering, onder marktconforme voorwaarden, leidt tot 
een betere kennisbenutting op het gebied van produktietechnologie. Ook is aandacht besteed 
aan de gezamenlijke inkoop. 
Verdergaande samenwerking op het gebied van marketing en verkoop binnen de Groep heeft in 
1993 tot een aantal verkoopsuccessen geleid. Met het gezamenlijk optreden speelt de Groep in 
op de wens van de afnemers om het aantal toeleveranciers te verminderen. 
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De activiteiten van de Groep Dispense-systemen kunnen worden aangeduid met de 
ontwikkeling, de produktie en de verkoop van produkten ten behoeve van het gecontroleerd en 
beheerst vrij laten komen (al of niet onder druk) van vloeistoffen, gassen, poeders en schuim. De 
werkmaatschappijen in deze Groep zijn produktondernemingen (m.u.v. Germefa). Ze bepalen 
15% van de omzet van de totale Groep. 
De Groep wordt gevormd door de werkmaatschappijen D.S.I. BV, D.S.I. Breitwisch GmbH, D.S.I. 
Vertriebs GmbH, Germefa BV en Carl Esser Druckgasarmaturen GrnbH. Germefa is aan de D.S.I.
Groep toegevoegd omdat zij naast haar toeleveringsactiviteiten steeds meer onderdelen voor 
D.S.I.-activiteiten produceert. De Groep heeft met de overname in 1993 van earl Esser 
(gespecialiseerd in gas- en brandbeveiliging, 15 mln gulden, 60 medewerkers) naast vloeistoffen 
een uitbreiding van de dispense-systemen gekregen in de richting van gassen, poeders en 
schuim. 
In de voedselindustrie zijn de bier- en frisdrankenmarkt belangrijke afnemers. In de industrie gaat 
het om hoogwaardige vloeistoffen (oliên en chemicaliên). Andere markten zijn de medische, 
farmaceutische en kosmetische industrie; een gespecialiseerde industrie vormt de brandblus
apparatuur. 
Binnen de Groep wordt het concept van systeemleverancier uitgebouwd. D.S.I. is de enige 
aanbieder van betekenis op de biermarkt van alle appendages tussen vat en glas. 
D.S.I. is erin geslaagd een nieuwe gepatenteerde tapkop voor de softdrink-markt te ontwikkelen. 
In 1994 moet ook de tapstang zijn ontwikkeld, zodat een compleet systeem kan worden 
aangeboden. De omschakeling op het gebied van veiligheidstapstangen kan een doorbraak op 
het gebied van tapstangen betekenen. 
Geografische expansie betekent in West-Europa verdringing van concurrenten. In Oost-Europa 
en het Verre Oosten kan worden geprofiteerd van marktgroei. Een expansie richting Noord- en 
Zuid-Amerika staat voor 1994 op het programma. 

De ontwikkeling, produktie en verkoop van appendages (fittingen en kranen) ten behoeve van 
distributiesystemen voor water en gas, centrale verwarming en luchtverversings- en 
koelsystemen vormen de activiteiten van de Groep lnstallatlematerlalen. 
Deze Groep is in 1993 gevormd door de produktondernemingen: V.S.H. Fabrieken BV, V.S.H. 
Specials BV en de overname van Broen Armatur NS te Denemarken. Broen Armatur is actief in 
kogelkranen, regelventielen en laboratoriumappendages (omzet 50 mln, 250 medewerkers). 
Door de overname heeft de Groep aanvullende produkten en een versterking op het gebied van 
marketing en verkoop in een groot aantallanden verwezenlijkt. 
De produktie vindt plaats in Nederland en Denemarken. De verkoop geschiedt wereldwijd met 
een sterke concentratie op Europa. In Nederland en Denemarken is de Groep marktleider. Op het 
gebied van laboratorium-appendages is de Groep Europees marktleider. De Groep 
Installatiematerialen bepaalt ongeveer 45% van de totale omzet. 

De Groep Interleursystemen bevat twee eindproduktondernemingen: S.D.B. Industries 
(vitrines) en Leco (schuifdeursystemen). De activiteiten richten zich op de ontwikkeling, produktie 
en verkoop van produkten voor zowel de professionele als de consumentenmarkt . 
Produktontwikkeling en produktie vinden plaats in Nederland. Het afzetgebied is met name 
geconcentreerd in Europa. Circa 10% van de totale omzet wordt door deze Groep bepaald . 
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TABEL 2 Overzicht van de activiteitenportfolio van Aalberts Industries (eind 1993) 

Groep Speelale Dlspense- Installatie-
componenten systemen materialen 

werkmaat- Mifa BV, Eurocast BV, D.S.I. BV, D.S.I. V.S.H. Fabrieken BV, 
schappijen Adex BV, B.G.T. Breitwisch GmbH, V.S.H. Specials BV, 

BV,G.B.P. BV, D.S.I. Vertriebs Broen Armatur AIS 
Overaam BV, Kluin GmbH, Germefa BV, 
Wijhe BV Carl Esser 

Druckgasarmaturen 
GmbH 

aard capaciteit- eindprodukt- eindprodukt-
werkmaat- ondernemingen ondernemingen ondernemingen 
schappij I (toeleverancier) (m.u.v. GermefaL 
omzetaandeel circa 68 mln (30%) circa34 mln (15%L circa 100 mln (45%) 
produktie- Nederland Du~sland, Nederland Nederland, 
locaties Denemarken 
afzetgebied Nederland Mondiaal met accent Mondiaal met accent 

op Europa op Europa 

De samenhang tussen de werkmaatschappijen kan als volgt worden samengevat: 

grondstoffen 

Interieur-
systemen 
Leco Products BV, 
S.D.B. BV 

eindprodukt-
ondernemingen 

circa 22 mln (10%) 
Nederland 

Europa met accent op 
Nederland 

Met de accentverschuiving op eindproduktondernemingen wordt de inkoop van grondstoffen 
een activiteit die meer gecoördineerd wordt. 

utilities 
Belangrijke utilities zijn de ene-machines die binnen de Groep worden gebruikt en de cad-cam
systemen die erbij worden ontwikkeld. Kennis van produktie-automatisering (o.a. bij Mifa) is 
binnen de Groep naar andere werkmaatschappijen uitgewisseld. 
Vanuit een sterke positie die de oorspronkelijke Groep werkmaatschappijen heeft opgebouwd als 
toeleverancier is men zich binnen Aalberts Industries gaan richten op een aantal specifieke 
eindproduktmarkt-niches . De technologieên die worden gebru ikt bij · de 
eindproduktondernemingen zijn bekend (bij de toeleveranciers) binnen de Groep. Een 
interessant voorbeeld is Germefa, die als toeleverancier binnen de D.S.I.-Groep is opgenomen, 
omdat zij steeds meer onderdelen voor D.S.I.-activiteiten produceert. 

commerciële kanalen 
Met de accentverschuiving op eindproduktondernemingen ontstaat de noodzaak van de 
ontwikkeling van een internationaal netwerk van marketing, verkoop en distributie-activiteiten. De 
onderlinge afstemming en overlap speelt hierbij veel nadrukkelijker dan in de fase waarin sprake 
was van met name toeleveranciers. 

merknamen 
De naam Aalberts Industries is relatief onbekend, omdat de klanten vooral industriêle afnemers 
zijn en de werkmaatschappijen onder eigen naam opereren. 
Wel wordt op het briefpapier van de werkmaatschappijen tevens de naam van de Aalberts 
Industries-Groep vermeld. 

3.1 .2 Karakteristieken van de business-omgeving 

produkt/procesinnovatie 
Om het belang van produktinnovatie te onderschrijven, verwijst men naar de ruim 50 patenten die 
de Groep inmiddels bezit, de nieuwe eindprodukten die jaarlijks worden ontwikkeld (circa 25) en 
de honderden nieuwe componenten die maandelijks worden geproduceerd. Met betrekking tot 
het laatste dient te worden opgemerkt dat de aard van de toeleveringsactiviteit met zich 
meebrengt dat de componenten specifiek zijn. 
In verschillende interviews kwam het belang van procesinnovatie naar voren. De kennis van 
technologische processen wordt wel de kerncompetentie van de Groep genoemd. Met name 
vanuit Mifa, de eerste werkmaatschappij , is veel cad-cam-kennis aan de andere 
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toeleveringswerkmaatschappijen overgedragen. De uitwisseling van deze proces-kennis naar 
eindproduktondernemingen stuitte in de praktijk toch vaak op problemen. 
Met de verschuiving naar eindproduktondernemingen zijn naast de technologische 
vaardigheden ook hele andere noodzakelijk zoals een goed ontwikkeld verkoop-, marketing- en 
distributienetwerk, gezamenlijke grondstoffeninkoop, etcetera. 

fase in de produktlevenscyclus 
Het begrip produktlevenscyclus wordt niet als belaidsconcept gehanteerd. Wel wordt in 
algemene zin gesteld dat de veranderingen en innovaties steeds sneller gaan. In de interviews 
werd hierbij verwezen naar het hoge aantal nieuwe eindprodukten en componenten dat 
maandelijks/jaarlijks wordt ontwikkeld. Om te kunnen profiteren van tempovoordelen moet men 
snel en efficiênt kunnen produceren. 

concurrentie-intensiteit 
Met de verschuiving van het accent van toeleverancier naar eindproduktondernemingen wordt 
de concurrentie anders van aard. De toeleveringsactiviteiten zijn eigenlijk een extreme vorm van 
niche-marketing, omdat voor een individuele klant wordt geproduceerd. In de 
eindproduktmarkten wordt een standaardprodukt aan een anonieme klant verkocht. Toch wordt 
ook in de eindproduktmarkten gezocht naar niche-markten, waarin de werkmaatschappijen van 
de Groep al of niet in combinatie een leidende rol kunnen spelen (o.a. via complementaire 
activiteiten en systeemintegratie naar de klant). 

conjunctuurgevoeligheid 
Een belangrijke pijler van het beleid van Jan Aalberts is gericht op de reductie van de 
afhankelijkheid van specifieke klanten, markten en landen. Aalberts: 'Je moet zonder grote pijn 
op veranderingen kunnen reageren.' 
Vanuit zijn ervaring als toeleverancier hanteert hij o.a. de volgende bindende principes: 
- geen klant mag meer dan 5% van de totale omzet bepalen; 
-geen marktsegment mag groter zijn dan 15% van de totale omzet. 
De internationalisatiestrategie is met name gericht op de reductie van de afhankelijkheid van de 
nationale (conjuncturele) factor. 

internationalisatie 
Vanaf eind jaren tachtig is een beleid ingezet om te groeien in eindproduktmarkten. De keuze 
voor eindproduktondernemingen hangt samen met de mogelijkheden om sneller te groeien en 
risico's te spreiden. 
In 1993 wordt circa 50% van de omzet nog in Nederland gerealiseerd. Dit aandeel zal in de 
komende jaren in snel tempo dalen. Binnen de Groep wordt veel geïnvesteerd in het opzetten 
van een mondiaal marketing- en verkoopnetwerk. Op dit moment beschouwt de Groep heel 
Europa als haar leveringsgebied alsmede circa 25 landen verspreid over de werelddelen. Ook 
worden vijf potentiêle leveringsgebieden onderscheiden (o.a. India, Braziliê). 
De produktielocaties beperken zich tot drie landen: Nederland, Duitsland en Denemarken. Een 
snelle spreiding van produktielocaties over meerdere landen ligt vanuit organisatorisch oogpunt 
niet voor de hand. 

maatschappelijke acceptatie 
De activiteiten van de Aalberts Industries Groep zijn niet maatschappelijk omstreden. Sommige 
activiteiten (zoals bepaalde oppervlaktebehandelingen van metaal en kunststof) kunnen wel 
belastend zijn voor het milieu. In het jaarverslag van 1993 wordt gemeld dat speciale maatregelen 
worden genomen om deze milieubelasting tot een minimum te beperken. 

3.2 KENMERKEN VAN DE INTERNE ORGANISATIE-OMGEVING 

CONCERNSTRATEGIE 
Op concernniveau wordt geen concernbeleidsplan opgesteld. Aalberts: 'Er is geen handboek 
Jan Soldaat.' De schriftelijke documentatie m.b.t. het concernbeleid beperkt zich tot een 
budgetplan voor het komend jaar. 
Wel wordt er in de Groepsraad over de gezamenlijke strategie nagedacht en gediscussieerd. Naar 
buiten toe resulteert dit niet in bijvoorbeeld een 'mission statement'. Uit alles spreekt een 
ongeloof in het uitzetten van een marsroute. 'Drie jaar vooruit kijken is in onze businesses al erg 
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lang.' In interviews heeft Jan Aalberts zich alleen in zeer algemene termen uitgelaten over het 
concernbeleid zoals 'een grote en solide club in Europa worden' en 'continuïteit en groei door 
het nemen van gecalculeerde risico's'. 

Uit de recente concernhistorie kunnen enkele keuzen als duidelijke voorbeelden van 
concernbeleid worden aangeduid. 
De eerste betreft de keuze (eind jaren tachtig) om verder te expanderen als producent van 
eindprodukten. De toeleveringsactiviteiten van non-ferrometaalprodukten blijven behouden, 
maar hierbij wordt geen verdere expansie voorzien via overnames. 
De keuze voor verdere expansie met eindproduktondernemingen verantwoordt Aalberts als 
volgt: 'Met eindproduktondernemingen kun je veel sneller groeien dan in de toelevering. De 
groei-doelstelling is dominant.' Aalberts: 'Groei is een menselijke eigenschap. Ik vind het leuk, net 
ais de andere managers in de Groep om internationaal bezig te zijn, nieuwe mogelijkheden te 
onderzoeken: De nieuwe strategie is gericht op versterking van de greep op de markt. 
Aalberts : 'Als industriële toeleverancier is je afzet sterk afhankelijk van het succes van je klant in 
de eindmarkt. Dat verandert als je zelf eindprodukten maakt.' 

Het tweede voorbeeld van concernbeleid betreft de keuze in 1991 om verder te expanderen 
binnen de bestaande activiteitengebieden van Aalberts Industries in plaats van verdere 
verbreding van de activiteiten. In 1993 is deze keuze verder aangescherpt en ligt een accent van 
de expansie op overnames en groei bij de groepen Dispense-systemen en lnstallatiematerialen. 

Als de concernstrategie wordt toegespitst op de vier wijzen van waardetoevoeging die Campbell, 
Goold & Alexander onderscheiden voor het hoofdkantoor (individuele beïnvloeding, onderlinge 
beïnvloeding, gemeenschappelijke functies en diensten en corporale development) is bij 
Aalberts Industries alleen sprake van de eerste twee wijzen. 
Een heel sterk accent ligt hierbij op individuele beïnvloeding. Dit blijkt o.a. uit het principe dat elke 
werkmaatschappij afzonderlijk moet bijdragen aan de winst per aandeel. 
Aalberts: 'Pas wanneer je met het management omzet en resultaat weet te verbeteren, heeft de 
acquisitie zin gehad. Wij willen de marges op een zo hoog mogelijk peil brengen. Dat zit erin, door 
geavanceerd te produceren, nieuwe technieken toe te passen en door de apparatuur geen 8 
maar 24 uur per dag te laten draaien. De margeverbeteringen worden met name behaald door 
produktietechnieken.' 
Het belang van onderlinge samenwerking bij toeleveranciers beperkte zich met name tot 
uitwisseling van produktietechnologiekennis . Met de verschuiving van het accent op 
eindproduktondernemingen en 'verdieping· van de activiteiten neemt de coördinatie op 
Groepsniveau toe. Dit blijkt o.a. uil gemeenschappelijke initiatieven op het gebied van verkoop, 
marketing en inkoop. 

Veel nadrukkelijker dan een concernstrategie laat het concernbeleid van Aalberts Industries zich 
beschrijven aan de hand van een aantal bindende principes: 
- elke acquisitie moet een directe bijdrage leveren aan de winst per aandeel; 
- in principe wordt 25% van de winst aan aandeelhouders uitgekeerd; 
- het eigen vermogen mag niet dalen beneden de 30% van het balanstotaal; 
- in tegenstelling tot J. van de Nieuwenhuijzen is Jan Aalberts niet op zoek naar noodlijdende 
bedrijven. Aalberts: 'Wij zoeken naar sterke bedrijven. Het moet echt iets uitstralen: management 
power en stabiliteit. Daar betalen we meer voor, maar die consequenties nemen we op de koop 
toe.' 
- Aalberts wil met elk produkt dat hij levert de belangrijkste aanbieder zijn in de markt. Gekoppeld 
aan de eis tot spreiding van activiteiten vereist dit een aanwezigheid in niche-markten; 
- geen capaciteit- en eindprodukt-ctiviteiten binnen één werkmaatschappij ; 
-geen werkmaatschappijen in de automotive-sector; 
-binnen 7 weken na het eind van het boekjaar wil hij de jaarcijfers kunnen publiceren. 

MNSTURINGSSTIJL 
De aansturingsstijl omschrijft Jan Aalberts zelf gekscherend met 'management bij driving around'. 
Hiermee refereert hij aan de vele werkbezoeken die hij per auto aflegt bij de verschillende 
werkmaatschappijen. 
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Door de geïnterviewde werkmaatschappijdirecteuren werd benadrukt dat zij een grote 
belaidsvrijheid genieten. De ruimte voor eigen ondernemerschap werd door een geïnterviewde 
uniek genoemd. Zelf omschrijft Aalberts het als volgt: 
'Ik intervenieer niet in beleid. Ik zeg er alleen wat van als ik zie dat er van de afspraken wordt 
afgeweken. Wanneer een directeur bijvoorbeeld niet functioneert zal ik stappen ondernemen en 
niet afwachten tot de situatie verbetert.· 
'Mijn probleem is dat ik geïnteresseerd ben tot in het kleinste detail. Zo ga ik bij onze bedrijven 
soms de kelder in om de cv-ketel te bekijken, of ik vraag 'laat mij de postbak eens zien'. Ik wil 
weten wie onze klanten zijn. Op het holding-kantoor krijg ik geen order binnen en gaat er geen 
factuur de deur uit. Aan zo'n ogenschijnlijk eenvoudige postbak van een werkmaatschappij kan ik 
zien wat er omgaat. Het is voor mij een van de signalen. Als ik niet weet wat er speelt, kan ik 
wanneer nodig, de directeuren toch niet helpen bij de oplossing van hun problemen. ' 
Aalberts: 'Ik ben een vervelend mens. Ik ben vervelend doordat ik permanent alles bijhoud. Ik ben 
vervelend bij het bewaken van de kosten. Ik ben vervelend in discussies over markten en 
marktbenaderingen omdat ik steeds maar weer doorvraag. Ik ben vervelend omdat ik niet hier op 
het holding-kantoor blijf zitten, maar de helft van mijn tijd bij de werl<maatschappijen op bezoek ga, 
ook onverwacht als ik toevallig in de buurt ben. Dan loop ik niet alleen binnen om koffie te drinken 
of een gezellig praatje te maken. Niet omdat ik ze niet vertrouw, maar omdat ik wil meedenken en 
wil observeren hoe alles functioneert. En het vervelende is dat ik een goed geheugen heb. Ik 
denk zelf weleens: 'Goh man, wat zit je toch altijd te zeiken tegen die kerels'. Tja, maar als puntje 
bij paaltje komt ben ik toch de vent die de beslissingen neemt. · 
De aansturingsstijl laat zich niet aan de hand van de typologie van het Cresap tot een type 
reduceren. Het is een combinatie van 'targetting', 'guiding' en 'directing'. 

ONTWIKKELINGSPAD 
Het ontwikkelingspad van Aalberts Industries wordt gekenmerkt door interne ontwikkeling ('from 
scratch') van twee werkmaatschappijen (Mifa en Adex) bij aanvang (midden jaren zeventig) . Vanaf 
de jaren tachtig is het concern via een combinatie van externe groei (acquisitie) en interne groei 
verder ontwikkeld. Aanvankelijk bestond de Groep uit toeleveranciers. Vanaf 1989 is een beleid 
ingezet om eindproduktondernemingen in de Groep op te nemen. In 1988 werd 4% van de 
omzet bepaald door eindprodukten, eind 1993 bedraagt dit percentage 70%. De verwachting is 
dat dit verder zal groeien. De eindproducenten maken gebruik van technologieën die bekend zijn 
binnen- de Groep. 
Jan Aalberts heeft een voorkeur voor duidelijke zeggenschapsverhoudingen. (Het concern kent 
geen minderheidsdeelnemingen of joint ventures.) 

ORGANISATIEGUL TUUR 
Aalberts Industries is een club van 'techneuten' die zich uitgedaagd weten door de ambities en 
kennis van een zakelijke voorman. Hij combineert een goede inhoudelijke technische kennis met 
een nuchter zakelijk inzicht. 
Praktisch alle business unit-managers hebben een technische achtergrond. Aalberts: 'Toch is dat 
niet alleszeggend. Je moet enig gevoel en technisch inzicht hebben. Iemand die a-technisch is, 
zou beslist niet kunnen functioneren. Je moet enig gevoel voor de materie hebben, simpel om te 
begrijpen waar ze het over hebben, en niet alles drie keer uitgelegd hoeven te krijgen. Verder zie 
je toch dat een hoge opleiding een hoop voordelen heeft. Je kunt over meer dingen meepraten. 
Anderzijds zijn er anderen die op bepaalde punten een achterstand hebben en de draad heel 
snel weten op te pakken. Alle werkmaatschappijen die binnen de Aalberts Industries Groep zijn 
opgenomen, waren oorspronkelijk zelfstandige bedrijven met een eigenaar-directeur. De reden 
daarvan is simpel. Wij nemen geen werkmaatschappijen of business units van andere 
ondernemingen/concerns over, omdat onze agressieve benadering, de eisen die wij stellen aan 
de mensen veelal niet kunnen worden opgebracht door business units van concerns. In veel 
concerns bestaat overtollig vet, veel zware stafafdelingen. Business units die uit dergelijke 
concerns komen passen niet in onze managementoptiek.' 
Andere principes die de familiegedachte versterken zijn: 
- geen memocult uur; men belt elkaar of komt langs; 
- in principe geen verkoop van werkmaatschappijen; 
- geen terugkeer van mensen die de Groep hebben verlaten. 
Gebruikmakend van de typologie van Harrison heeft de organisatiecultuur van Aalberts Industries 
met name kenmerken van een familie (machtcultuur) en taakcultuur. 
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OMVANG VAN HETCONCERN 
Met betrekking tot de omvang van het concern merkt Jan Aalberts op dat hij de lijn van het 
gevoerde beleid kan doortrekken naar de toekomst (in elk geval tot 1999). 'Maar eens zal de groei 
afvlakken. Er komt een moment waarop het allemaal te groot en te onoverzichtelijk wordt. Dan 
moeten we de zaken misschien heel anders opzetten.· Of hij zelf nog in zo'n structuur zou 
passen, weet hij nog niet. 

FINANCI~LE S/TUA TIE 
Het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal was in 1993 gedaald tot 27,3%. Dit ligt 
onder de zelf gestelde grens van minimaal30%. Tevens moet echter worden opgemerkt dat de 
dividenduitkering dit jaar ongeveer 30% van de nettowinst bedroeg, terwijl normaal gesproken 
een percentage van 25% wordt gehanteerd. De hoge dividenduitkering hangt samen met het 
vertrouwen in het rendementsherstel in 1994. De hoge schuldverhouding wordt hier ook 
toegepast als instrument om de hefboomwerking (VV/EV) te optimaliseren. 
Het principe dat elke werkmaatschappij moet bijdragen aan de winst per .aandeel betekent dat 
sommige werkmaatschappijen (met name de toeleveranciersbedrijven) hun personeelsbestand 
hebben moeten inkrimpen door de economische recessie in 1993. 
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TABEL 4 Kenmerken van de componenten van de primaire ordening in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Component van de Uitwerking/toelichting Samenhang met 
j>rlmalre ordening lnrlchtlngsvorm 
Positiestructuur: 
Bestuurlijk centrum conceptuele holding Botsauto 

activiteiten op het gebied van: 
-financiën 
- acquisities 
- managementselectie 
- herstructurering/herordening 

Business-activiteiten business units met decentrale staven Botsauto 

toename van coördinatie op het gebied van: 
- procestechnologie 
-inkoop 
- verkoop/marketing 

Procedurestructuren: 
Middelenallocatie-systeem kenmerken : Botsauto/Python 

- centrale kapitaalinkoop 
- geen cash flow-verevening 
- geen officiële goedkeuringsprocedures 
- geen detachering controllers 
- faillissementsrisico bij het concern 

Monitoring-systeem omvang rapportage: Botsauto/Zweefmolen 
- financiële en enkele strategische 
doelstellingen 

business-plan: 
- horizon 3 jaar, enkel eerste jaar hard 
- geen concessies t.a.v. korte-termijnresultaat 
(directe bijdrage aan de winst per aandeel) 

overlegstructuur: 
- minimaal formeel overleg; entamering van 
informeel overleg 

Incentive-systeem beloningssysteem: Botsauto 
- prestatiebeloning op basis van rentabiliteit 
eigen unit 

benoemingensysteem: 
- geen formeel benoemingenbeleid 
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TABEL 5 Kenmerken van de portfolio van business activiteiten in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Situationele factor Uitwerking/toelichting Samenhang met 
(contingentie) In rlchtlngsvorm 
Samenstelling van de aantal bedri~seenheden: Botsauto/Turbo Polyp 
portfolio circa 20 werkmaatschappijen geordend in 4 

groepen 

relatieve omvang van de werkmaatschappijen 
is klein 
(m.u.v. V.S.H.) 

de activiteiten van de groepen zijn heterogeen 
- aantal business-sectoren > 3 

Samenhang binnen de Aalberts Industries-
Groep komt tot uitdrukking in 
gemeenschappelijke kenmerken t.a.v. 
toegepaste materialen, produktietechnieken 
en/of afnemerssectoren 

de mondiale expansie met eindprodukten leidt 
tot toename van coördinatie op het gebied van 
marketing en verkoop; 
ook coördinatie van inkoop (m.n. bij 
toeleveranciers) 

produktielocaties geconcentreerd in Nederland, 
Duitsland en Denemarken 

Aard van de business risico's verbonden aan de business: Botsauto/Turbo Polyp 

omvang investeringen: 
- relatief beperkt, frequent 

pay back-periode: 
- relatief kort< 1 jaar 

produktlprocesinnovatie: 
-R&D<5% 
(wel decentraal georganiseerd en verschillend 
per werkmaatschappij) 
-toename patenten, nieuwe produkten 
- kortere produktlevenscycli 

concurrentie-intensiteit: 
- leiderschap in markt-niches 

conjunctuurgevoeligheid: 
-geen klant > 5% van omzet 
-geen bedri~stak > 15% van omzet 
- reductie van afhankelijkheid van nationale, 
conjuncturele factoren 

internationalisatie van markten: 
- eindproduktondernemingen (global business) 
- toeleveranciers (local business) 

maatschappelijke acceptatie: 
- niet omstreden 
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TABEL 6 Kenmerken van de interne organisatie-omgeving in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Situationele factor U ltwerklng/toellchtlng Samenhang met 
(contingentie) lnrlchtlngsvorm 
Concernstrategie doelstellingen: Botsauto/ Zweefmolen/Turbo 

- uitgroeien tot solide mondiale speler via Polyp 
m.n. expansie in Dispense-systemen en 
Installatiematerialen 
- greep op eindmarkten versterken via 
aanbod van complementaire activiteiten 
en systeemintegratie (functionele units) 
- geen expansie buiten de bestaande 
activiteitenvelden (sinds 1991) 

waardecreatie van het bestuurlijk centrum 
via: 
- individuele beïnvloeding (directe bijdrage 
aan de winst per aandeel) 
- onderlinge beïnvloeding 
(produktietechnologie, coördinatie 
verkoop/marketing en inkoop) 

Aansturingsstijl van het combinatie van: Botsauto/Zweefmolen/Turbo 
topmanagement - targening Polyp 

-guiding 
- directing 

Ontwikkelingspad in de externe groei Botsauto/Turbo Polyp 
concernhistorie acquisitie van Joeals 

- tot 1988 m.n. capaciteitsondernemingen 
- vanaf 1988 eindproduktondernemingen 

Organisatiecultuur kenmerken van: Botsauto 
- machtsculluur (familie) 
- taakcultuur 

Omvang van het klein: nvt 
concern -omzet < 1 mrd IJ. 

- personeel < 5000 medewerkers 

Financiële situatie van geen financiële beperkingen, nvt 
het concern wel een Jaag EV t.o.v. het balanstotaal in 

1993 
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4 Conclusie 

Aalberts Industries kent een primaire ordening die een aantal overeenkomsten vertoont met de 
inrichtingsvorm van de Botsauto. Enkele uitgangspunten van beleid zijn bijvoorbeeld een 
spreiding van business-activiteiten zodanig dat afhankelijkheidsrisico's van markten en klanten 
beperkt blijven, een volledig eigen resultaatverantwoordelijkheid van elke werkmaatschappij en 
een marktconforme verhandeling van onderlinge toeleveringen tussen de werkmaatschappijen. 
Bij Aalberts Industries is geen sprake van een Zweefmolen-vorm. Dit blijkt o.a. uit het ontbreken 
van portfoliomanagement in de zin dat de cash flows van goed renderende activiteiten worden 
overgeheveld naar minder renderende of groei-activiteiten. Financiêle kruisverbanden zijn uit 
den boze. 
Een strakke op financieel resultaat gerichte aanpak wordt bij Aalberts Industries gecombineerd 
met kennis van de business en een zeer charismatische en persoonlijke stijl van leidinggeven van 
de eigenaar-directeur. Hij legt sterk de nadruk op het belang van 'goede' mensen en het geven 
van vertrouwen aan die mensen. Met die aanpak weet hij binnen zijn Groep een 
'winnaarsmentaliteit' te creêren. Hij typeert zijn wijze van aansturing met 'management by driving 
around' {veel op bezoek op locatie). 

Voor de toekomst ligt geen grote afwijking van de huidige primaire ordening voor de hand. Wel is 
sinds 1993 duidelijker voor een afbakening van het activiteitendomein gekozen. Binnen het 
concern worden vier groepen onderscheiden (Speciale componenten, Dispense-systemen, 
lnstallatiematerialen, lnterieursystemen). Met name de groepen Dispense-systemen (15% van de 
omzet) en Installatie Materialen (45% van de omzet) bepalen de nieuwe expansierichting van het 
concern. Vooralsnog gaat de eigenaar-directeur ervan uit dat een verdere expansie binnen de 
gekozen opzet goed mogelijk is (in elk geval tot 1999). 

Enkele aandachtspunten die bij de analyse van Aalberts Industries naar voren kwamen, luiden: 
- de toegevoegde waarde van het concernverband is voor sommige werkmaatschappijen 
beperkt. Het concern kent namelijk voor zijn omvang een brede portfolio. Dit werd ingegeven 
door een beleid van risicospreiding. Door de diversiteit is de band van sommige 
werkmaatschappijen met de rest beperkt; 
- de sterke internationalisatie met acquisitie van produktondernemingen in Duitsland en 
Denemarken legt een claim op het kleine hoofdkantoor (9 personen inclusief secretaressen en 
chauffeur) en de managementaanpak (management by driving around) van de eigenaar-directeur; 
- het concern Aalberts Industries wordt gepersonifieerd in de oprichter-directeur Jan Aalberts. Dit 
is een sterkte en tegelijkertijd een zwakte van het concern. Zijn afkeer van formaliteit leidt ertoe 
dat het concern ondanks zijn omvang trekken heeft van een familie. 
Aalberts: 'Een ondernemer is tamelijk eenzaam, dus gebruik ik die kerels om mijn eenzaamheid te 
verminderen. Dat is voor mij geen wei'Ken, maar een manier van leven.' 
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Analyse van de case-studie lndivers BV 
Deze case-studie is gebaseerd op schriftelijke bronnen (brochures, krante- en 
tijdschriftartikelen) een eerdere case-studie over lndivers (Haspeslagh, 1983, 1985) en diverse 
interviews met betrokken personen. De analyse geeft een beeld van de primaire ordening van 
het concern voor de situatie tot eind 1993. De interviews werden afgenomen met de volgende 
personen: 

B.W.M. Twaalfhoven (5-11-1991) 
D. Hall (14-12-1991/25-2-1993) 

G. de Vlieger (8-1-199214-2-1992) 

Proflel van het concern 

president-directeur lndivers BV 
general manager werkmaatschappij Elbar BV en vice
president Human Resources & Administration 
general manager werkmaatschappij Eldim BV 

lndivers BV is een holding (gevestigd te Schiphol) boven de Interturbine Groep. De holding 
bezit tevens een aantal deelnemingen (o.a. Gilde, Almax, Centriforce, Inmat, Fanamation, QI
Tech). De Interturbine Groep is een groep van circa twintig werkmaatschappijen, die is 
gespecialiseerd in inspectie, onderhoud, reparatie, bewerking en fabricage van hete en 
compressie-onderdelen van gasturbines, welke worden gebruikt in de luchtvaart en de industrie. 
De Interturbine Groep tracht met haar netwerk van vestigingen (in o.a. Nederland, Duitsland, de 
VS en Singapore) een wereldmarkt te bedienen. In 1993 telde de groep circa 1100 
medewerkers en werd een omzet behaald van ruim 200 miljoen gulden. 

Analyse op basis van het diagnosemodel 

1 Positiestructuur 

Bij de analyse van de positiestructuur wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
positiestructuur van het bestuurlijk centrum en die van de business-activiteiten. 

1 .1 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN HET BESTUURLIJK CENTRUM 

Tot het bestuurlijk centrum worden het concernmanagement (RvB, RvC, MT) en de centrale staf
en functionele afdelingen gerekend. 

Bij de lndivers Groep (de naam lndivers is afgeleid van Industriële diversificatie) is sprake van een 
dubbele topstructuur (de Holding-directie te Schiphol en de Interturbine-directie te Dallas (VS)). 

De Holding-directie te Schiphol beperkt zich tot twee managers (Bert W.M. Twaalfhoven (1930) 
en Aad C.C.M. van Noord (controller; 1946)). plus secretariêle ondersteuning. 

De president-directeur en oprichter van de lndivers Groep is Bert Twaalfhoven. Onder zijn leiding 
is vanaf eind jaren vijftig, gebruikmakend van het concept van 'industriële diversificatie' van 
aansluitende niches, een reeks activiteiten opgestart, overgenomen, verzelfstandigd en 
afgestoten. 
De concentratie van· activiteiten op de Interturbine Groep is het resultaat van een koerswijziging 
die door Twaalfhoven begin jaren '80 is geïnitieerd en die in de tweede helft van dat decennium 
in een versnelling is geraakt door het 'inkopen' in het project van de ontwikkeling van een 
nieuwe gasturbine, het zogenaamde 'PW4000-project'. 

Bert Twaalfhoven heeft als vooropleiding een business degree van Fordham university, New 
Vork, en een MBA van de Harvard Business School. Momenteel is hij als commissaris actiel in 
verschillende bedrijven en als bestuurder in verschillende commissies en instellingen, o.a. 
EFER (European Foundation lor Entrepreneurial Research). 

De Interturbine Groep is de resultante van een bundeling van de twee geografische 
turbinedivisies (Europa en VS) midden jaren '80. De Groepsdirectie staat onder leiding van CEO 
Jaap Blaak (1942). Hij is sinds 1974 werkzaam bij lndivers, eerst als general manager van 
werkmaatschappijen (Eibar en Eldim) en daarna als hoofd van de Interturbine-divisie 
(vooropleiding: nucleaire fysica aan de VU-Amsterdam). Overige werkervaring heeft hij bij 
Hoogovens, Holland Aluminium en USEC (VS). 
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De Interturbine Groepsdirectie (in 1993) bestaat naast Jaap Blaak uit de volgende personen: D. 
Hall (vice-president Human Resources & Administratie; interimmanager Elbar), A. Codlin (U.S. 
Operations), E. Eaton (Marketing), B. Cloakley (Financiên), D. Maxwell (Technologie), B. 
Clemens (Verkoop) . 

De dienstverlening vanuit de Groepsdirectie laat zich samenvatten met financiêle en 
administratieve assistentie, coördinatie op het gebied van marketing en verkoop (o.a. via 
marktonderzoek), technologie-transfer, selectie, training en evaluatie van personen, assistentie 
bij het formuleren van business-strategieên en de vertaling daarvan in doelstellingen en het 
monitoren van de resultaten in relatie tot de doelstellingen en strategieên. 
Voor de overige (veelal projectmatige) activiteiten van het bestuurlijk centrum geldt het principe 
dat alleen die zaken centraal worden ondergebracht, die niet (financieel) of anderszins kunnen 
worden gerealiseerd door een individuele werkmaatschappij. 

De Interturbine Groep is verantwoordelijk voor 95% van de omzet van lndivers. Ze kent formeel 
de volgende centrale staf- en functionele afdelingen: verkoop, technologie, financiên, 
marketing en hu man resources. De centrale afdelingen bestaan veelal uit één persoon (met als 
uitzondering de verkoop- en marketingactiviteiten die sterk worden gecoördineerd vanuit de 
top). Personen uit de Groepsdirectie zijn veelal ook op werkmaatschappijniveau actief. 

TABEL 1 Concernstaven van lndivers en hun omvang (in aantallen personen) 
(ultimo 1993) 

Concernstaven Omvang (aantal personen) 
Holding-directie (Schiphol): 

Algemeen 1 
Centrolling 2 
Business development 1 
Secretariaat 2 
lnterturbine-Groepsdirectie: 

Algemeen 1 
Financiën & Cantrolling 8 
Verkoop & Marketing 10 
U.S. Operatiens 1 
Technologie-transfer 1 
Human resources management 2 
Secretariaat 3 

Totaal 33 

Het bestuurlijk centrum vervult een belangrijke coördinerende functie op het gebied van 
marketing en verkoop naar de gebruikers van de gasturbines (luchtvaartmaatschappijen, 
nutsbedrijven, oliemaatschappijen, etc.). Tevens is het sterk betrokken bij het verwerven van 
orders van de Original Equipment Manufacturers (OEM's) (ondernemingen zoals General 
Electric, Pratt & Whitney, Rolls Royce, KWW, ABB) en subcontractors. 
Een andere strategische functie van het bestuurlijk centrum is het acquisitie- en 
samenwerkingsbeleid (joint ventures). Hierbij treedt de CEO, de heer Blaak, in nauw overleg met 
de heer Twaalfhoven, die naast zijn business-ervaring kan bogen op een goed netwerk van 
contacten in de financiêle en de academische wereld, o.a. via zijn EFER-werk. 

De huidige rol van de Holding-directie te Schiphol is te vergelijken met die van een Raad van 
Commissarissen. De operationele leiding is overgedragen aan de directie van de Interturbine 
Groep, in het bijzonder de grospspresident (CEO), Jaap Blaak. De Groepsdirectie van de 
Interturbine Groep is te typeren als een operationele holding. 

1.2 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN DE BUSINESS-ACTIVITEITEN 

De Interturbine Groep is een groep werkmaatschappijen die zich bezighoudt met de inspectie, 
onderhoud, reparatie, bewerking en fabricage van hete en compressiesecties van vliegende en 
stationaire gasturbines. Binnen de Interturbine Groep wordt een onderscheid gemaakt naar drie 
sectoren : metallurgie {bewerking), componenten (fabricage en bewerking) en reparatie. 
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Daarnaast bestaat een vierde sector 'overigen', waarin o.a. venture capitai-activiteiten zijn 
ondergebracht. 

TABEL 2 Business-activiteitenportfolio van lndivers (1993) 

Metallurqie Reparatie Componenten Overiqen 

5 werkmaatschappijen 7 werkmaatschappijen 3 werkmaatschappijen 4 werkmaatschappijen 

Vac-Hyd Boston IT Fansteel Eldim (2) Fanamation 
Vac-Hyd Los Angeles ITGermany Eldim USA Gilde 

ITHolland Almax 
IT Singapore Gentriforce 
IT Los Angeles 
IT Dallas i2l 

De huidige positiestructuur van de business-activiteiten wordt in hoge mate bepaald door de 
nieuwe strategische koers die vanaf begin jaren tachtig is ingezet. Vanaf die tijd ging het concern 
zich specialiseren op wereldbasis. De strategie van industriêle diversificatie van aansluitende 
niches uit de jaren zestig en zeventig werd verlaten. 

Specialisatie op wereldniveau ging gepaard met een concentratie van activiteiten op de 
gasturbinemarkten. Voor de werkmaatschappijen van de Interturbine Groep betekende dit dat 
de activiteiten onderling op elkaar moesten worden afgestemd. De overlap werd gereduceerd. 
De activiteiten zouden moeten worden uilgevoerd door de werkmaatschappijen die hiertoe het 
best in staat waren. De concentratie van activiteiten leidde tot een meer geïntegreerde structuur. 
De hittebewerkingsactiviteit werd bijvoorbeeld ondergebracht bij Interturbine Duitsland. De 
bewerking van schoepen en lanen, die voorheen was gescheiden, werd samengevoegd. Het 
integratieproces was een hard gevecht, omdat sommige general managers dingen moesten 
opgeven die zeer lucratief waren. · 
Vervolgens werden de kernactiviteiten geconcentreerd in drie businesses: 
vliegtuigturbinebewerking, vliegtuigturbinereparatie en industriêle turbinereparatie en 
-bewerking. 
Door de taakverdeling en specialisatie van de verschillende werkmaatschappijen werd het 
mogelijk om de verschiliende centrale staffuncties te reduceren. Zo werd bijvoorbeeld de R&D 
technologiestaf die aanvankelijk breed was opgezet, teruggebracht tot twee personen, die 
feitelijk in de reparatiesector actief zijn. Zo is het ook gegaan met de produktie-automatisering-, 
met de inkoop- en de management development-functie. 

Vanaf de jaren tachtig is de positiestructuur van de business-activiteiten bij lndivers geêvolueerd 
van een business unit-structuur met decentrale staven naar een business unit-structuur met 
centrale en decentrale staven. Voor een aantal bedrijfsfuncties (met name marketing en 
verkoop) is sprake van centrale coördinatie vanuit de Groepsdirectie. 

2 Procedurestructuren van het concern 

Bij de procedurestructuren wordt een onderscheid gemaakt tussen het middelenallocatie
systeem, het monitoring-systeem en het incentive-systeem. 

2.1 MIDDELENALLOCATIE-SYSTEEM 

INKOOP VAN KAPITAAL 
De uitgifte van aandelen en het aantrekken van vreemd vermogen is centraal georganiseerd. 
lndivers is geen beursgenoteerde onderneming. Bert Twaalfhoven bezit nog steeds een 
meerderheidsaandeel. De overige aandelen zijn o.a. ondergebracht bij bevriende relaties in 
verschillende delen van de wereld. Hij bezit een goed netwerk van contacten met financiêle 
instellingen (o.a. venture capital-instellingen, mede-oprichter van Gilde Venture, Commissaris bij 
deMIPen vroegere voorzitter van Risico Kapitaal Commissie van de Werkgevers-<>rganisatie). 

CASH FLOW BEHEER EN BUDGETTERING 
De cash flow van de werkmaatschappijen is concerneigendom en wordt centraal beheerd. 
Werkmaatschappijen zijn voor de financiering van investeringen volledig afhankelijk van de 
goedkeuring van de concerntop. Ze hebben geen eigen contacten met financiêle instellingen. 
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GOEDKEURINGSPROCEDURES 
Belangrijke investeringen zijn voor een deel voorzien in de budgetten van de business-plannen. 
Daarnaast is er een aparte goedkeuringsprocedure voor belangrijke investeringen die ad hoc (op 
projectbasis) plaatsvinden. 

ROL VAN CONTROLLERS 
De groep kent een strakke financiêle beheerstijl met controllers op Holding-, groeps- en 
werkmaatschappijniveau. 

AANSPRAKELIJKHEID BIJ FAILLISSEMENT 
Het concern is conform artikel 403 lid 1 sub I van het BW aansprakelijk voor het faillissement van 
de in Nederland gevestigde dochterondernemingen. 

2.2 MONITORING-SYSTEEM 

RAPPORTAGESYSTEEM EN -FREQUENTIE 
Er is sprake van een geautomatiseerd administratief beheersysteem tussen de 
werkmaatschappijen en de Groepsdirectie c.q. de Holding. Wekelijks krijgt men een overzicht 
van de orderportefeuille en de geaccumuleerde omzet van de werkmaatschappijen. Maandelijks 
ontvangt men een overzicht van de balans en verlies-en-winstrekening, cash flow en 
personeelsomvang van elke werkmaatschappij. 
Twaalfhoven: 'Elke maandag krijgen we vanuit de hele wereld de cijfers van de orderportefeuille 
en omzet van de afgelopen week. En maandelijks een overzicht van de balans en verlies- en 
winstrekening. We willen en kunnen ons geen verrassingen permitteren. Ik weet wanneer er iets 
fout zit. Ik weet dat de betrokken manager het weet. En ik weet dat hij er iets aan doet. Als er 
binnen drie weken niets gebeurt, bel ik hem: 

BUSINESS-PLAN 
Jaarlijks is er een bespreking van het business-plan van elke werkmaatschappij. Het business
plan heeft een horizon van vijf jaar, waarbij enkel de cijfers van de eerste jaren als harde 
uitgangspunten worden genomen. Op basis van de business-plannen worden ook de 
voorlopige budgetten vastgesteld. 
In de jaarlijkse bespreking van de business-plannen wordt veel aandacht besteed aan het 
bepalen en kwantificeren van de belangrijkste doelstellingen. 

OVERLEGSTRUCTUUR 
Maandelijks vindt overleg plaats tussen de Groepsdirectie en werkmaatschappij-managers. 
Jaarlijks bij de bespreking van het business-plan vindt een werkbezoek plaats van de 
Groepsdirectie bij de betrokken werkmaatschappij. 
Twaalfhoven kent een bijzondere rol toe aan de Raad van Commissarissen. Deze is 
samengesteld uit een groot aantal nationaliteiten en wordt diepgaand betrokken bij belangrijke 
strategische beslissingen. 

2.3 INCENTIVE-SYSTEEM 

BELONINGSSYSTEEM 
Twaalfhoven: 'Managers worden beoordeeld en beloond aan de hand van de winstrealisering in 
vergelijking met de geplande winst op basis van het budget. Werkmaatschappijmanagers 
ontvangen een bonus in overeenstemming met een bepaald percentage van de 
werkmaatschappijwinst Sleutelfiguren uit de concernstaf worden ongeveer beloond als 
werkmaatschappijmanagers.' 
Twaalfhoven: 'Genera! managers en sommige sleutelfiguren uit de concernstaf ontvangen als 
bonus aandelenopties op lnterturbine-aandelen.' 

BENOEMINGENSYSTEEM 
Voor het benoemingenbeleid is geen aparte commissie ingesteld. Belangrijke benoemingen 
worden in overleg door de Holding- en Groepsdirectie genomen. 
Binnen het concern worden grofweg drie typen general managers geselecteerd. De eerste 
categorie heeft een echte business-opleiding achter de rug, een MBA van Harvard of INSEAD. 
De tweede categorie bestaat uit personen met een technische specialisatie of expertise, die via 
het interne bedrijfsproces doorgroeien naar het general management-niveau. Ten slotte worden 
ook ingenieurs die uit de turbine-industrie komen (o.a. van ondernemingen als General Electric, 
Pratt & Whitney en Rolls Royce) als managers van bedrijven aangesteld. 
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Binnen lndivers is een human resources management-systeem ontwikkeld, dat tamelijk uniek is 
voor een concern van deze omvang. Jaarlijks wordt aan de general managers van 
werkmaatschappijen een audit rondgestuurd waarin gevraagd wordt naar opleidingsbehoeften, 
potentieel managementtalent (mogelijke opvolgers) en vorderingen met betrekking tot 
opleidingen/trainingen. 

3 Situationele factoren 

3 .1 KENMERKEN VAN DE BUSINESS-PORTFOLIO 

De Interturbine Groep is actiel in inspectie, onderhoud, reparatie, bewerking en produktie van 
hete en compressiesecties van gasturbines. Binnen de gasturbinemarkt maakt men een 
onderscheid tussen vlieg- en stationaire turbines, waarbij voor de vliegturbines nog een nader 
onderscheid wordt gemaakt tussen militaire en commerciêle toepassingen. De technologieën 
van de segmenten zijn overeenkomstig, de klanten zijn echter volstrekt anders. De 
technologische ontwikkelingen van de vliegturbines voor militaire doeleinden lopen ongeveer 5 
jaar voor op de vliegturbines voor commerciële doelen (burgerluchtvaart) en deze lopen 
vervolgens ongeveer 5 jaar voor op industriële toepassingen in de stationaire turbines. 
De industriële turbinereparatie vereist een fundamenteel andere marktbenadering dan de 
reparatie in de commerciële vliegmarkt 

Het accent bij de Interturbine Groep ligt op onderhoud, reparatie en inspectie. Door de snelle 
technologische ontwikkelingen komen de activiteiten wel dichter tegen produktie aan te liggen. 

3. 1 .1 Samenstelling van de portfolio 

De Interturbine Groep kent circa 20 werkmaatschappijen, waarvan er 5 actiel zijn in metallurgie 
(bewerking), 7 in reparatie, 3 in componenten en 4 onder overigen (o.a. risicokapitaal) (zie ook 
tabel 2). 
In tabel3 zijn de belangrijkste werkmaatschappijen geordend naar activiteit en regio. 

TABEL 3 Werkmaatschappijen van Interturbine Groep geordend naar activiteit en regio 

Reparatie Fabricage Bewerking 
(componenten) (metallurgie) 

vs Airfeil divisie (Dallas) Eldim, lnc. (Boston) Vac Hyd (Los Angeles) 
Casings divisie (Dallas) Vac Hyd (Boston) 
Stator divisie (Los 
Angeles) 

Europa ITG Casings Eldim BV 
ITHAirfoil ITG 

Elbar (Turbine camponen 
repair) 

Verre Oosten IT Singapore 
Staters, Small engines, 
Casings 

De omvang van de werkmaatschappijen is relatief klein. De activiteiten kennen een sterke 
technologische verwantschap. Wel bestaan er grote verschillen in marktbenadering bijvoorbeeld 
tussen de commerciële (van vliegturbines) en industriële markt (van stationaire turbines). De 
onderlinge afhankelijkheid tussen de werkmaatschappijen neemt toe door specialisatie op 
specifieke componenten en bewerkingen en door de globalisering van de markt. 

3 .1 .2 Karakteristieken van de business-omgeving 

investeringsomvang en pay back-periode 
De kapitaalintensiteit binnen de lndivers Groep was in het verleden niet zo hoog. De reparatie 
van turbinecomponenten vereiste met name goed opgeleid personeel. De enige grote 
kapitaalsinvesteringen waren de ovens. Nu de technologieên meer geavanceerd worden en 
dichter tegen produktie-activiteiten aangroeien, worden de gemiddelde kapitaalsinvesteringen 
per werknemer veel omvangrijker. 
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Een extreem voorbeeld in dit verband is het PW4000-project. Dit project is door de 
vliegtuigturbineproducent Pratt & Whitney in 1981 opgestart en loopt tot 2029. Het behelst de 
ontwikkeling van een nieuw type vliegturbine. 
Vanaf 1986 is lndivers als risicodrager gaan participeren in het project. Andere partners in het 
project zijn o.a. Samsung, Marcedes Benz, Kawasaki, Mitsubishi en Fiat. De marktomvang van 
het project is geraamd op 70 miljard dollar en het becijferde rendement zou boven de 25% 
liggen. Eén procent van de marktomvang zou voor Finco zijn. Finco (een joint venture van 
lndivers-dochter Eldim, banken en investeringsmaatschappijen) moest hiervoor 25 miljoen dollar 
op tafel leggen. Op aanraden van de financiers werd gekozen voor een off balance sheet
constructie waarbij de financiers voor 10 miljoen dollar participeerden. 
De aanloopperiode was geraamd op 6 jaar, maar liep uit. Twaalfhoven moest nog eens 6 miljoen 
gulden op tafel leggen. Hiermee gingen de financiers niet akkoord. Pratt & Whitney accepteerde 
het terugtrekken van Finco als risicopartner in het PW4000-project. Bovendien werden de 
investeringen over de termijn van het project terugbetaald. Tevens werd gevraagd of Eldim als 
toeleverancier betrokken wilde blijven. Dit verzoek lijkt de positie van de Interturbine Groep in de 
vliegturbinemarkt te versterken. 
Het voorbeeld laat zien dat in deze business extreem lange planningshorizonnen worden 
gehanteerd met een lange pay back-periode. Een uitspraak van Twaalfhoven die treffend is in dit 
verband luidt: 'Lemons ripe early, pearls take time.' 

produkVprocesinnovatie 
Doordat bewerkingstechnologieën (o.a. met laser) meer geavanceerd worden en dichter tegen 
produktie-activiteiten aangroeien, worden de gemiddelde kapitaalsinvesteringen per werknemer 
ook in de reparatie-business veel omvangrijker. 

fase in de produktlevenscyclus 
Het begrip produktlevenscyclus speelt een belangrijke rol bij deze business. Voor het PW4000-
project wordt bijvoorbeeld uitgegaan van een levenscyclus van 40 jaar. 

concurrentie-intensiteit 
Als aanbieder van wereldwijde service en reparatiediensten voor hete en compressiesecties van 
vliegende en stationaire turbines heelt lndivers concurrentie van grote ondernemingen als 
General Electric, Westinghouse en Chromalloy. Daarnaast kunnen in de verschillende 
marktsegmenten ongeveer 60 kleinere concurrenten worden onderscheiden. 

Voor de reparatie-activiteiten geldt dat de concurrentie sterk per segment verschilt. Voor 
sommige onderdelen van zowel vliegende als stationaire turbines zoals bijvoorbeeld plaatmetaal 
en turbinehuizen, is lokale reparatie mogelijk. Voor blades, lanen, afsluiters en stators is 
transport naar een speciale werkplaats noodzakelijk. 

Aan de produktiekant kan een beperkt aantal Original Equipment Manufacturers (OEM's) worden 
onderscheiden. In de vlieg-turbinemarkt zijn dat Rolls Royce, Pratt & Whitney en General 
Electric. In de stationaire-turbinemarkt zijn het General Electric, KWU, Siemens, ABB, Mitsubishi 
en Westinghouse. 
Vanwege de enorme hoge ontwikkelingskosten en risico's die zijn verbonden aan nieuwe 
projecten worden samenwerkingsverbanden aangegaan met andere OEM's en subcontractors. 
Hierbij worden belangrijke onderdelen van projecten uitbesteed. Elke OEM heelt vele 
samenwerkingsverbanden en laat zich omringen door een netwerk van toeleveranciers. Hierbij is 
sprake van een sterke concentratie van het aantal toeleveranciers (subcontractors) . 

Aan de gebruikerskant (luchtvaartmaatschappijen, nutsbedrijven) is ook sprake van een verdere 
concentratie. Een en ander versterkt de behoefte aan coördinatie vanuit het bestuurlijk centrum. 

conjunctuurgevoeligheid 
De reparatie-business van turbinecomponenten is minder conjunctuurgevoelig. De produktie
activiteiten zijn hier conjunctuurgevoeliger. Dit blijkt met name bij de nieuwe 
ontwikkelingstrajecten. Het PW4000-project toont hoe onder invloed van o.a. een economische 
recessie de verkoop van vliegtuigen (en daarmee van vliegtuigmotoren) achterbleef ten 
opzichte van ramingen. Toch blijkt uit de economische recessie in 1993 dat ook de reparatie
business van vliegende turbines wel degelijk conjunctuurgevoelig is. 
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internationalisatie 
Vanaf begin jaren tachtig wordt een concernstrategie gevoerd van specialisatie op wereldbasis. 
Het internationale karakter van de onderneming komt o.a. tot uitdrukking in: 
- de spreiding van werkmaatschappijen over de drie industriêle regio's (VS, Europa, Verre 
Oosten); 
- de verschillende nationaliteiten binnen het management; 
- de samenstelling van de Raad van Commissarissen; 
- de spreiding van de aandelen; 
- de contacten met financiêle instellingen, etcetera. 

maatschappelijke acceptatie 
Er bestaan geen maatschappelijke acceptatieproblemen met betrekking tot de reparatie
activiteiten van het concern. Wel kan worden opgemerkt dat bij de ontwikkeling van nieuwe 
typen gasturbines naast brandstofefficiency, milieu-aspecten (emissie o.a. van S02) een zeer 
belangrijk element vormen. Dit leidt tot aanzienlijk complexere gasturbines o.a. met getrapte 
verbrandingskamers. 

3.2 KENMERKEN VAN DE INTERNE ORGANISATIE-OMGEVING 

CONCERNSTRATEGIE 
Het doel van lndivers ( Interturbine Groep) is succesvol te expanderen in de gasturbinemarkt De 
Groep moet zich ontwikkelen tot een 'excellente' en omvangrijke toeleverancier, inspecteur, 
bewerker en reparateur van onderdelen van gasturbines die worden gebruikt in de militaire en 
commerciêle luchtvaart en door energiebedrijven (elektriciteits- en oliemaatschappijen). 
Hierbij hebben de werkmaatschappijmanagers zich collectief ten doel gesteld een jaarlijkse groei 
van omzet en rentabiliteit (IRR) van minimaal20% te realiseren. 
Met betrekking tot de activiteiten in de turbine-business is een typerende uitspraak van 
Twaalfhoven: 'Ik ben liever arts dan baker!' Hij doelt hiermee op zijn voorkeur voor de reparatie
business boven de nieuwbouw van turbine-onderdelen. Als reparateur (arts) zul je het produkt 
waarschijnlijk meerdere malen onder handen nemen. Dit in tegenstelling tot de producent 
(baker), die enkel aan de geboorte staat van het produkt. 

AANSTURINGSSTIJL 
Twee succesfactoren worden direct aan de persoon Bert Twaalfhoven gekoppeld: 
Bert Twaalfhoven wordt door zijn general managers geroemd om zijn gave goede mensen te 
kunnen aantrekken en omdat hij de wegen kent om financiêle middelen aan te trekken. 'Bert kan 
goed met mensen omgaan. Je voelt je altijd goed nadat je met hem hebt gesproken.' 
'Bert heeft een eigen professionele benadering. Hij kan specialisten imponeren met zijn eigen 
expertise.' 
In de terminologie van het CRESAP onderzoek past lndivers het meest in de aansturingsstijl die 
wordt aangeduid met 'directing'. Tot begin jaren tachtig is de aansturingsstijl aan te duiden met 
'targetting'. 

ONTWIKKELINGSPAD 
De concernhistorie van lndivers kan in de jaren zestig en zeventig worden aangeduid met 
industriële diversificatie van aansluitende niches. Naast veel start-ups vonden hierbij ook 
acquisities plaats, met name om toegang te krijgen tot bepaalde nieuwe markten. De overnames 
waren veelal klein van omvang, maar wel van strategisch belang (bijvoorbeeld de overname van 
Vac-Hyd om toegang te krijgen tot de turbine-reparatiemarkt in de VS. 
In de jaren tachtig en negentig volgde een concentratie van activiteiten op de gasturbinemarkt 
en een specialisatie op wereldbasis. De expansie werd hierbij in eerste instantie gericht op het 
participeren in de ontwikkeling van componenten van een nieuw type gasturbine (het PW4000-
project). Inmiddels heeft lndivers zich als risicopartner teruggetrokken uit dit project. Ze blijft wel 
als toeleverancier aan het project verbonden. 

ORGANISATIEGUL TUUR 
De concernfilosofie van lndivers wordt door Twaalfhoven aangeduid met 'professioneel 
intrapreneurship'. Deze benaming is ook na 1986 nog van toepassing op de wijze van aansturing 
van de werkmaatschappijen vanuit de concerntop. Ondernemerschap in de werkmaatschappijen 
(aan de basis) is nog steeds het uitgangspunt, maar dit ondernemerschap is meer dan in het 
verleden gekanaliseerd en geprofessionaliseerd. Veel nadrukkelijker dient de 
werkmaatschappijmanager te denken in termen van het concernbelang. Dit heeft ook als 
consequentie dat de beloningsstructuur minder direct aan het resultaat van de individuele 
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werkmaatschappij is gekoppeld, maar meer aan de bijdrage aan het concernresultaat Volgens 
de geïnterviewde werkmaatschappijmanagers heeft dit ook geleid tot het aantrekken van een 
ander (meer calculerend) type general manager. 

OMVANG VAN HET CONCERN 
lndivers is met een omzet van $ 100 miljoen en 1100 werknemers een kleine speler. De 
gasturbinemarkt wordt gedomineerd door een beperkt aantal grote spelers. Zowel bij de 
gebruikers van gasturbines (vliegtuigmaatschappijen, nutsbedrijven, energiebedrijven) als bij de 
producenten (OEM's, subcontractors) is sprake van een verdere concentratie. 
Aan de concernfilosofie van 'professioneel intrapreneurship' koppelt TwaaHhoven drie 
kenmerken: kleine gedecentraliseerde eenheden, centrale financiering (inzet van risico-kapitaal) 
en professionalisme. 
Inmiddels is Twaalfhoven afgestapt van een spelregel dat zijn werkmaatschappijen niet groter 
mogen zijn dan 100 werknemers. Deze spelregel, gericht op flexibiliteit en niche, past niet meer 
bij de ambitie om op wereldniveau mee te draaien. Voor specialisatie op wereldbasis is 
schaalgrootte nodig. Als toeleverancier in de gasturbinemarkt betekent dit al snel een omvang 
van minimaal 500 personen. 

FINANCIËLESITUATIE 
Achteraf wordt het PW4000-project aangeduid als te groot voor lndivers. Het Finco-aandeel in 
het project bedroeg 25 miljoen dollar, terwijl het eigen vermogen van de lndivers Groep op dat 
moment nog geen 20 miljoen bedroeg. De off balance-financieringsconstructie heeft het 
concern gered. 
In 1986 bij de nieuwe koersbepaling van het concern heeft de heer Twaalfhoven overwogen om 
naar de beurs te gaan. Uiteindelijk heeft hij dit idee om twee redenen verworpen: 
- allereerst wilde hij een aantal van zijn zonen, die een goede opleiding hadden genoten en 
uitstekende 'buitenervaring' hadden opgedaan, de mogelijkheid geven om de uitdaging binnen 
het eigen concern aan te gaan; 
- een tweede reden is de lange-termijnhorizon van 10 jaar of meer die in deze industrie 
gebruikelijk is. Een beursnotering zou snelle rendementen vereisen en zich weinig gelegen 
laten liggen aan de lange-termijnhorizon, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld venture capital
ondernemingen. 



TABEL4 

systeem 

- kapitaal inkoop 

Bijlage 1: analyse van de basispopulatie 

lnrichtingsvormen als samenhangende keuzen van positie- en 
procedurestructuren (31-12-1993) 

decentrale decentrale kapitaalinkoop 
kapitaalinkoop binnen centraal kader 

- cash flow-verevening geen cash flow- cash flow-verevening 

- goedkeurings-
procedures 

- detachering 
controllers 

- faillissementsrisico 

systeem 

- omvang rapportage 

- evaluatiehorizon 

- overlegstrucruur 

- beleidsdocument 

systeem 

- beloningssysteem 

- benoemingenbeleid 

verevening 

geen officiêle goed-
keuringsprocedures 

geen datachtering 
controllers 

faillissementsrisico bij 
unit 

beperkt aantal 
financiêle ratio's 

kone termijn 

geen formeel overleg 

business- en jaarplan op 
een A4 

prestatiebeloning op 
basis van rentabiliteit 
eigen unit 

geen formeel 
benoemingenbeleid 

beperkte goedkeurlngs-
procedure 

controllers in de lijn 

financiêle en enkele 
strategische doelen 

f\H~1 samenhang van de primaire ordening vanlndivers BV 
met de inrichtingsvormen 
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prestatiebeloning primair 
gekoppeld aan 
concernresultaat 

formeel 
benoemingenbeleid 
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TABELS Kenmerken van de componenten van de primaire ordening in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Componenten van de Uitwerking/toelichting Samenhang met 
primaire ordening lnrlchtlngsvorm 
Positiestructuur: 
Bestuurlijk centrum lndivers kent een dubbele topstructuur Zweelmolen/Python 

Holding-<lirectie te Schiphol is met name 
financiële holding 
lnterturbine-Groepsdirectie speett rol van 
operationele holding 

centrale coördinatie van verkoop, marketing, 
technologie, financiën en human resources 

specialisatie op wereldmarkt vereist toename 
coördinatie vanuit het bestuurlijk centrum 

Business-activiteiten business units met centrale en decentrale Zweefmolen 
staven 

Procedurestructuren: 
Middelenallocatie-systeem kenmerken: Python/Turbo Polyp 

- centrale kapitaalinkoop 
- cash flow-verevening 
- goedkeuringsprocedures 
- strakke financiële beheerstijl 
-controllers in de lijn 
- aansprakelijkheid faillissement 

-

Monitoring-systeem kenmerken: Zweelmolen/Turbo Polyp 
-frequente rapportage van financiële informatie 
- lange termijn strategische doelstellingen 
-business-planning met horizon van 5 jaar 
- overlegstructuur is informeel: 
maandelijks overleg Groepsdirectie en 
werkmaatschappijen; 
(bijzondere rol voor RvC) 

Incentive-systeem beloningssysteem: Zweelmolen 
- prestatiebeloning gekoppeld aan rentabiliteit 
eigen unit (raming t.o.v. prognose) 
-bij beoordeling ook realisatie van lange-termijn-
doelen 

benoemingensysteem topkader: 
-geen formele benoemingscommissie of 
procedure 
-wel een hu man resources-systeem met een 
jaarlijkse audit 



TABEL 6 

Bijlage 1: analyse van de basispopulatie 

Kenmerken van de portfolio van business activiteiten in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Situationele factor Uitwerking/toelichting Samenhang met 
(contingentie) lnrlchtln!lsvorm 

254 

Samenstelling van de portfolio aantal bedrijfseenheden (werkmaatschappijen) Turbo Polyp/Zweefmolen 
circa 20 

relatieve omvang van eenheden t.o.v. 
concernomvang is klein 

de activiteiten zijn sterk technologisch verwant: 
reparatie, bewerking en fabricage van 
gasturbinecomponenten 
wel grote verschillen In marktbenadering 

de onderlinge afhankelijkheid tussen de 
bedri~seenheden neemt toe door specialisatie 
(op componenten en bewerkingen) en 
globalisering 
centrale coördinatie van marketing- en verkoop-
activiteiten 

Aard van de business risico's verbonden aan de business: Turbo Polyp/Python 

investeringsomvang: 
hoog bij nieuwe projecten 

pay back-periode: 
lang bij nieuwe projecten 

produkVprocesinnovatie: 
hoge R&D-kosten; ook bij reparatie-activiteiten 
is sprake van kapitaalintensivering door 
geavanceerde bewerkingstechnieken (laser, 
etc.); risicospreiding via joint ventures 

levenscyclus: 
lang bij nieuw type gasturbines (circa 40 jaar bij 
PW4000) 

concurrentie-intensiteit: 
- verschilt sterk per marktsegment 
- overheid speelt een belangrijke rol als 
partner/toezichthouder 
- concentratietendens aan gebruikerskant 
(vliegtuigmaatschappijen, nutsbedrijven, olie-
maatschappijen) en produktiekant (OEM's, 
subcontractors) 
- hoge technologische en financiële 
toetredingsbarrière 

internationalisatie: 
globalisatie van markten 

conjunctuurgevoeligheid: 
met name voor fabricage-activiteiten (bij nieuwe 
ontwikkelingsprojecten) 

maatschappelijke acceptatie: 
onderhoud van vliegtuigmotoren is niet 
omstreden 
milieu-aspecten (emissie en geluid) worden 
belangrijker als onderscheidende criteria bij 
vliegtuigmotoren 
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TABEL 7 Kenmerken van de interne organisatie-omgeving in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Situationele factor U ltwerk lng/toellchtl ng Samenhang met 
(contlnaentle) Inrichtinasvorm 
Concernstrategie specialisatie op wereldniveau Turbo Polyp/Python 

IRR en omzetgroei van 20% 

accent op reparatie 
('liever arts dan baker) 

Aansturingsstijl van het de aansturingsstijl laat zich typeren als een Turbo Polyp 
topmanagement combinatie van 'targetting' en 'directing' 

Ontwikkelingspad in de tot begin jaren tachtig industriële diversificatie Turbo Polyp!Python 
concernhistorie van aansluitende niches 

vanaf begin jaren tachtig concentratie en 
specialisatie op wereldbasis 

binnen het ontwikkelingspad ligt' een sterk 
accent op interne ontwikkeling (start-ups) 

acquisitie vaak gebruikt om toegang te krijgen 
tot nieuwe markten 

sterke toename van samenwerkingsverbanden 
met derden om risico's te spreiden 

Organisatiecultuur professioneel intrapreneurship Turbo Polyp!Python 
in de nieuwe mondiale strategie behoefte aan 
meer strategisch calculerende managers 

lndivers heeft (gebruikmakend van de typologie 
van Harrison) sterke kenmerken van de taak- en 
persoonscultuur 

Omvang van het concern kleine speler met relatief kleine bedrijfseenhede Turbo Polyp 

door naar elkaar toegroeien van bewerking, 
fabricage en reparatie-activiteiten wordt 
schaalgrootte belangrijker 
(bedri~seenheden van minimaal500 man) 

Financiële situatie van het lndivers is een kleine speler met een eigen Turbo Polyp!Python 
concern vermogen van circa$ 20 mln 

het PW4000-project was te groot voor lndivers 
(Finco) 
een off balanca-financiering betekende de 
redding van het concern 
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4 Conclusie 

Door de concentratie van activiteiten op gasturbine-onderdelen en de afstoting van overige 
divisies vanaf begin jaren tachtig is een dubbele topstructuur bij het concern ontstaan (de 
Holding-directie te Schiphol en de lnterturbine-Groepsdirectie te Dallas) . De Holding-directie 
speelt met name de rol van financiêle holding en de Groepsdirectie de rol van operationele 
holding. Ten tijde van het onderzoek (december 1992) werd gediscussieerd over de 
mogelijkheid beide structuren te integreren. 
Een bevestiging van de invloed van de samenstelling van de portfolio op de primaire ordening 
van het concern wordt gevonden in de recente historie van lndivers. De concentratie van 
activiteiten op onderhoud, reparatie en bewerking van onderdelen van gasturbines vanaf begin 
jaren tachtig ging samen met een toename van de inhoudelijk coördinerende rol van het 
bestuurlijk centrum. Ook de positiestructuur van de bedripseenheden wijzigde. De activiteiten 
tussen de overgebleven werkmaatschappijen werden gestroomlijnd naar regio en expertise. Op 
het bestuurlijk centrum werd bijvoorbeeld een afdeling opgezet om de marketing-activiteiten te 
coördineren. Tevens werd een ander type werkmaatschappijmanager gezocht. Het voormalige 
vrije-ondernemerstype, dat eikaar onderling beconcurreerde, werd vervangen door een meer 
calculerend type dat ook in termen van het concernbelang kon denken. 
Als typering voor de primaire ordening van lndivers biedt tot begin jaren tachtig een combinatie 
van de Botsauto- en Zweefmolen-vorm enige houvast. Voor de periode daarna kan de relatie 
tussen het bestuurlijk centrum en de business-activiteiten beter worden benaderd door de 
Zweefmolen-vorm. 
Door het naar elkaar toegroeien van toelever- (o.a. in het kader van het PW4000-project), 
bewerkings- en onderhoudsactiviteiten ligt een verd.ere Inhoudelijke bemoeienis van een klein 
geïntegreerd en operationeel georiênteerd bestuurlijk centrum voor de hand. Naast een goed 
ontwikkeld systeem van 'financial control'. zal het een systeem van 'operational control' verder tot 
ontwikkeling komen. De primaire ordening van het concern zou in dat geval meer kenmerken 
van geïntegreerde inrichtingsvormen als Turbo Polyp of Python kunnen krijgen. 
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Analyse van de case-studie Stork NV 

Deze analyse is gebaseerd op schriftelijke bronnen (zoals jaarverslagen, een gedenkboek, 
tijdschrift- en kranteartikelen), een eerdere case-studie over Sterk (Bahlmann & Meesters, 1988). 
enkele presentaties (ir. H.B. Reijnders (Concern Inkoop), J.P.A. van Benthem (Sterk Brabant)) op 
VSB-bijeenkomst 'Make or buy' (16 januari 1992) en interviews met medewerkers van het 
concern. De analyse geeft een beeld van de primaire ordening van het concern voor de situatie 
tot eind 1993. De interviews werden afgenomen met de volgende personen: 

ir. O.W. te Bokkei (7-12-1992) 
prof. dr. ir. A.W. Veenman (11-2-1993) 
E.F.B. Heuver RA (17-2-1993) 
ing. J.M. Ros (2-3-1993) 
ir. H.E.H. Beuland (9-3-1993) 
J.M. Driessen (9-4-1993) 

Proflel van het concern 

(Sterk Mufac) 
(6d RvB) 
(Financieel-Economische Zaken) 
(Sterk Mulac) 
(Maintenance and Manufacturing Services) 
(Personeelszaken) 

Sterk is een wereldwijd opererende industriêle onderneming die haar werkgebied omschrijft met 
'het leveren van complete produktiesystemen met de daarbij behorende verbruiksgoederen en 
het verlenen van industriêle diensten'. De onderneming baseert haar activiteiten op de primaire 
behoeften van het individu (onder andere eten, wonen, zich kleden) en de daarop gerichte 
geïndustrialiseerde samenleving. 
De produktiesystemen waarin Stork zich heeft gespecialiseerd zijn bestemd voor het bedrukken 
en coaten van textiel en papier, voor de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie, voor de 
kunststofverwerkingsindustrie en voor vloeistofverplaatsing. De technische diensten en 
componenten worden geleverd aan een breed scala van lndustriêle klanten en aan de 
uti liteitsmarkt. 
In 1993 werd een omzet gerealiseerd van ongeveer 3,7 miljard gulden met een 
personeelsbestand van ruim 17,5 duizend mensen. 

Een analyse op basis van het diagnosemodel 

1 Positiestructuur 

Bij de analyse van de positiestructuur wordt een onderscheid gemaakt tussen de positiestructuur 
van het bestuurlijk centrum en die van de business-activiteiten. 

1.1 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN HET BESTUURLIJK CENTRUM 

In het beheerschema van Stork (zie jaarverslag 1993) wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
-Algemene concernleiding (Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen) ; 
- Hoofdkantoor (Raad van Bestuur, concernstafdirecteuren, overige medewerkers hoofdkantoor) ; 
- Operationele concernleiding (Raad van Bestuur, groepsdirecteuren, kerncontrollers, directeur 
Personeelszaken en Arbeidsverhoudingen). 

Het bestuurlijk centrum, zoals dat in deze analyse wordt opgevat, komt overeen met de 
bovenstaande aanduiding van het hoofdkantoor en de operationele concernleiding. 

Per 31 december 1993 luidde de samenstelling van de Raad van Bestuur als volgt: 
dr. J.C.M. Hovers, voorzitter (1943) 
H.A.D. van den Boogaard, plv. voorzitter (1939) 
prof. dr. ir. A.W. Veenman (1947) 
Binnen het college bestaat de volgende taakverdeling: 
Jan Hovers is de voorzitter en speciaal verantwoordelijk voor de concernstrategie (met name voor 
wat betreft de downstraam business) en human resources management. Hij is·tevens de man die 
de externe betrekkingen (PR, investor-relations etc.) verzorgt. 
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Aad Veenman is belast met het wel en wee rond 'corporale development', waaronder het 
acquisitiebeleid en een combinatie van strategische en operationele zaken die in de groepen 
spelen. Hij is directeur van groep 5 en referent voor de groepen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 
Binnen de raad is Hans van den Boogaard verantwoordelijk voor financieel-economische zaken, 
fiscale zaken en verzekeringen, personele zaken, concerninkoop. Hij is het directe 
aanspreekpunt voor de vier corporale controllers. Hij is referent voor de groepen 7, 8, 9, 10 en 
11. 

De operationele concernleiding wordt bij Stork gevormd door ongeveer 20 managers. Naast de 
Raad van Bestuur bestaat deze uit 9 groepsdirecteuren, 4 corporale controllers en 3 corporale 
personeelsfunctionarissen. 

Het bestuurlijk centrum bestaat in totaal uit ongeveer 130 personen '(inclusief alle secretariêle 
ondersteuning, kantinepersoneel, etc.). Dit aantal is de afgelopen jaren vrij constant gebleven. 

Op het bestuurlijk centrum is een aantal concerndiensten ondergebracht. In tabel 1 staan de 
concerndiensten vermeld en is de omvang weergegeven. De totale concernstaf bestaat uit 
ongeveer 75 medewerkers, waarvan de interne concern-accountantsdiensten (met circa 25 
medewerkers) veruit de grootste dienst vormt. De meeste concerndiensten bestaan uit één of 
enkele personen. 

TABEL 1 Concerndiensten van Stork (1993) 

Concerndiensten omvang (aantal fte) 
lndustrial Systems Davslopment 1,5 
Financieel-Economische Zaken 15 
Personeelszaken en Arbeidsverhoudingen 1 ,5 (plus 2,8 decentraal) 
Management Davslopment 1 
Management Training 1 
Bedrijfsjuridische dienst 11 
Stork Patent Department 5 
Concern-accountantsdienst 24 (waarvan 5 decentraal) 
Fiscale Zaken en Verzekeringen 2 
Concerninkoop 12 
Risicopreventie 1 
Technologie en Innovatie 1 
Totaal aantal stafmedewerkers: 75 

De concerndiensten zijn in tabel 2 geordend naar aard en oriêntatie. Bij de aard van de activiteiten 
wordt een onderscheid gemaakt tussen statutaire, beleidsbepalende en operationele activiteiten 
(en hierbinnen functionele en dienstverlenende activiteiten) (zie ook tabel 6). Bij de oriêntatie van 
de concerndiensten wordt gekeken of deze zich primair richt op de ondersteuning van de 
concerntop of de business-activiteiten. 
Uit het overzicht van tabel 2 blijkt dat een aantal diensten (zoals Financieel-Economische Zaken, 
Personeelszaken en Arbeidsverhoudingen, Bedrijfsjuridische dienst en de Concern
accountantsdienst) zich niet tot één categorie beperken. 

De concerndiensten Financieel-Economische Zaken en Personeelszaken en 
Arbeidsverhoudingen vormen de twee belangrijkste beleidsbepalende diensten. Ze kennen elk 
een eigen lijnorganisatie met corporale functionarissen op groepsniveau en functionarissen op 
het niveau van de werkmaatschappijen. 

De functionele coördinatie vanuit het bestuurlijk centrum concentreert zich op de concerndienst 
inkoop. Deze dienst speelt een belangrijke rol bi[ de selectie en kwaliteitsbeoordeling van 
toeleveranciers. Ze beheert de KZL (kwaliteitszorg leveranciers) databank en verkrijgt gunstiger 
inkoopcondities via raamcontracten (omdat per leverancier grotere inkoopvolumina worden 
gerealiseerd). 
Twee andere kleine maar opvallende concerndiensten die duiden op inhoudelijke bemoeienis 
van het bestuurlijk centrum met de business-activiteiten, zijn 'lndustrial Systems Development' en 
'Technologie en Innovatie'. 
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De concerndienst 'lndustrial Systems Development' is in 1991 gecreêerd. De directeur belast met 
deze functie, heeft als hoofdtaak de 'down stream business' te bevorderen (de naleveringen die 
behoren bij de industriêle systemen die Stork ontwikkelt). 
In· 1992 is de concerndienst 'Technologie en Innovatie' ingesteld. De hoofdtaak van deze 
persoon (ondersteund door een kleine staf) is het in kaart brengen van de kemtechnologieên en 
het toetsen van de beschikbare technologie bij het externe kennisnetwerk (universiteiten, 
technologische instituten en toeleveranciers). 

Voor een concernbrede introductie van het concept van Total Quality Management (TOM) is in 
1992 een speciale projectgroep gecreêerd van circa tien personen. Deze projectgroep staat 
o.l.v. ir. W. Schatborn, een voormalig lid van de RvB. TOM richt zich op het continu verbeteren 
van de ondernemingsprocessen vanuit het oogpunt de goodwill naar de klanten te verbeteren. 
Met de introductie van het TOM-concept wordt tevens beoogd achterliggende succesbepalende 
stuurelementen in de discussie tussen het bestuurlijk centrum en de business-activiteiten te 
kunnen betrekken. 

TABEL 2 Ordening van de concerndiensten van het bestuurlijk centrum naar aard en 
oriêntatie 

Oriëntatle van de concerndienst 
Ondersteuning Ondersteuning business-
concerntop activiteiten 

Statutaire en Financieei-Econom ische Financieel-Economische 
beleidsbepalende Zaken Zaken 
actlviteilen Personeelszaken en Personeelszaken en 

Arbeidsverhoudingen Arbeidsverhoudingen 
Fiscale Zaken en Verzekeringen Management Development 
Bedrijfsjuridische dienst Management Training 

Operationele actlvitellen: Concerninkoop 
lndustrial Systems 

. functionele activiteiten Development 
Technologie en Innovatie 

. dienstverlenende Bedrijfsjuridische dienst Bedrijfsjuridische dienst 
actlviteilen Risicopreventie Risicopreventie 

Concern-accountantsdienst Concern-accountantsdienst 
Stork Patent Department 

De ·positie structuur van het bestuurlijk centrum kan worden aangeduid met management holding. 
De activiteiten op het gebied van personeelszaken, management development en management 
training, maar ook nieuwe concerndiensten zoals lndustrial Systems Development en 
Technologie en Innovatie tonen aan dat de ambities van het bestuurlijk centrum verder reiken dan 
die van een financiêle holding. 

1.2 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN DE BUSINESS-ACTIVITEITEN 

De basis van het concern wordt gevormd door 85 in hoge mate autonoom opererende 
werkmaatschappijen. De werkmaatschappijen omvatten alle ondernemingsfuncties en zijn 
winstverantwoordelijk. Binnen Stork wordt het begrip 'strategisch ondernemerschap' gehanteerd 
om het decentrale-besturingsconcept aan te duiden. 

De groepsdirecties vormen bij Stork een bestuurslaag tussen de Raad van Bestuur en de 
werkmaatschappijdirecties. Een groepsdirectie bestaat uit een groepsdirecteur die wordt 
ondersteund door een corporale controller en een corporale personeelsfunctionaris. De mate 
waarin kennis- en middelensynergie wordt nagestreefd verschilt sterk per groep. 

De uitwisseling van kennis tussen de werkmaatschappijen wordt o.a. gestimuleerd door de 
beleidsgroep Integrale Produktie Innovatie (IPI). De beleidsgroep vormt het overkoepelend 
orgaan boven een aantal werkgroepen en staat onder leiding van de heer Veenman, lid van de 
RvB. Bij de activiteiten van de werkgroepen zijn twee hoofdterreinen te onderscheiden: 
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1. bewerkingen (snijden, bevriezen, steriliseren, etc.); 
2. elektronische procesbesturing, beheerssystemen en logistieke processen. 
ledere werkmaatschappij die actief is op het gebied van produktietechnologie heeft 
afgevaardigden in de !PI-werkgroepen. De werkgroepsleden zijn niet 'vrijgesteld'. Ze doen dit 
overleg naast hun gewone werk. De werkgroepen zijn geen besluitvormende organen. Men 
houdt elkaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Het IPI is sterk produktiegericht De coördinerende activiteiten op het gebied van marketing zijn 
niet zo succesvol en zeer beperkt. Hiervoor zijn de onderlinge verschillen te groot in de aard van 
de business per groep. Wel zijn er aparte marketingmensen die voor meerdere groepen 
aanspreekpunt zijn (bijvoorbeeld voor de activiteiten in Boxmeer (rotatiezeefdruksystemen) en 
een persoon voor de vleesverwerkende systemen). Op het gebied van service bestaat wel weer 
meer mogelijkheid van coördinatie. 

De positiestructuur van de business-activiteiten is aan de hand van de typologie van Wissema aan 
te duiden met units met decentrale staven (en kleine centrale coördinerende staven). 

2 Procedurestructuren van het concern 

2.1 MIDDELENALLOCATIE-SYSTEEM 

INKOOP VAN KAPITAAL 
Het is de groepen en daarbinnen de werkmaatschappijen niet toegestaan zelfstandig vermogen 
te onttrekken aan de vermogensmarkt. Het aantrekken van financiêle middelen blijft gereserveerd 
voor het bestuurlijk centrum. 
Voor de gewone bedrijfsvoering hebben de werkmaatschappijen een lopende rekening bij een 
bank. Voor deze rekening is een kredietlimiet vastgesteld. 

CASH FLOW-BEHEER EN BUDGETTERING 
De werkmaatschappijen dienen de door hen gegenereerde cash flow in principe af te staan. De 
cash flows worden beschouwd als concernbezit, alhoewel een succesvolle werkmaatschappij in 
de gelegenheid zal worden gesteld een groter deel van zijn gegenereerde cash flow te 
herinvesteren. 
Op basis van het operationele plan van een werkmaatschappij wordt het budget voor het 
komende jaar bepaald. Na goedkeuring van het operationele plan door de Raad van Bestuur (en 
Raad van Commissarissen) is het budget vastgesteld. In de operationele plannen staan ook de 
grote investeringsprojecten vermeld. 

GOEDKEURINGSPROCEDURES 
Voor de investeringen boven de f 200.000,- geldt een aparte goedkeuringsprocedure (een 
parafencircuit op het bestuurlijk centrum). Eveneens bestaat een goedkeuringsprocedure voor 
grote projecten (boven de 5 miljoen gulden). 

UITWISSELING VAN CONTROLLERS 
Binnen het bestuurlijk centrum Is de afdeling Financieel-Economische Zaken verantwoordelijk 
voor het aantrekken en de allocatie van financiêle middelen. De afdeling FEZ heeft door de 
aanwezigheid van corporale controllers op groepsniveau en controllers op 
werkmaatschappijniveau een functioneel netwerk binnen het gehele concern. De afdeling 
Personeelszaken heeft een soortgelijk functioneel netwerk. 

AANSPRAKELIJKHEID BIJ FAILLISSEMENT 
Stork NV stelt zich conform artikel 403 sub f van het BW aansprakelijk voor haar Nederlandse 
werkmaatschappijen. 
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2.2 MONITORING-SYSTEEM 

RAPPORTAGESYSTEEM EN -FREQUENTIE 
Bij het rapportagesysteem wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten 
informatiestromen: 
- info 1 is een vierwekelijkse informatiestroom. Dit betreft onder andere de orderportefeuille met 
opdrachten, ontwikkelingen op het gebied van personeel en liquiditeitspositie en 
-ontwikkelingen. 
- info 2 wordt gevormd door een achtwekelijkse informatiestroom waarin de balans en 
resultatenrekening zijn vermeld en de produktierekening (orderreserveringen en -afmeldingen) . 
Deze infostroom bevat tevens een voorspelling voor het gehele jaar en een meer gedetailleerde 
voorspelling voor de komende periode van acht weken. 
- info 3 is een halfjaarlijkse infostroom, waarbij de jaarbalans en resultatenrekening wordt 
opgemaakt. 
Het evalueren van de plannen geschiedt niet enkel op basis van financiêle criteria. Naast 
financiêle worden ook strategische doelstellingen meegenomen. Bij het uitwerken van 
strategische doelstellingen worden kritische succesfactoren (KSF's) onderscheiden. Bij KSF's 
valt te denken aan zaken als marktaandeel, mate van internationalisatie, bepaalde 
kwaliteitsnormen, etcetera. Ze verschillen per kernactiviteit. 

BUSINESS-PLAN 
Jaarlijks wordt bij Stork door elke werkmaatschappij een strategisch en operationeel plan 
opgesteld. Het strategisch plan kent een tijdshorizon van vijf jaar en is met name kwalitatief van 
aard. 
Het operationeel plan is een gedetailleerde uitwerking van het strategisch plan en beschrijft een 
planningshorizon van twee jaar. Bij aanvang van de jaarlijkse planningscyclus stuurt de Raad van 
Bestuur een strategische planbrief waarin hij aangeeft welke zaken van belang zijn voor het 
uitstippelen van de concernstrategie. 
Enkele opvallende bevindingen die bij de interviews naar voren kwamen: 
- er vindt tussen de werkmaatschappijen geen uitwisseling plaats van elkaars business-plannen; 
- formele strategische plannen op groepsniveau ontbreken. 

OVERLEGSTRUCTUUR 
Binnen Stork is sprake van een uitgebreide overlegstructuur. Hierbij kunnen de volgende 
overlegvormen worden onderscheiden: 
-individueel groepsoverleg met de Raad van Bestuur (per groep ongeveer vier keer per jaar); 
Bij dit wekelijks overleg zijn aanwezig de leden van de Raad van Bestuur, de groepsdirecteur, de 
betreffende corporale controller en meestal een corporale personeelsfunctionaris. Soms worden 
ook één of meerdere directeuren van de werkmaatschappijen van de betrokken groep 
uitgenodigd. 

- Groepsdirectie-overleg (vier keer per jaar); 
Overleg van de Raad van Bestuur met alle groepsdirecteuren. 

-groot overleg binnen het bestuurlijk centrum (drie keer per jaar); 
Overleg tussen de staf en operationele managers onder leiding van de Raad van Bestuur. 

- Directeurenoverleg (twee keer per jaar); 
Overleg tussen de Raad van Bestuur en alle directeuren van de 85 werkmaatschappijen. Dit 
overleg beperkt zich door de omvang van het aantal aanwezigen (100 tot 120 personen) tot een 
presentatie van de ha~jaarcijfers. 

- Raad van Commissarissen; 
Een speciale functie in het monitoring-systeem is gereserveerd voor de Raad van 
Commissarissen. De Raad wordt viermaal per jaar geconsulteerd, waarbij expliciet wordt gevraagd 
naar een oordeel over het totale operationele plan en het daarbij behorende investeringsbudget. 
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2.3 INCENTIVE-SYSTEEM 

BELONINGSSYSTEEM 
De beloning van een werkmaatschappijmanager bestaat naast een vast salaris uit een bonus 
waarin drie componenten zijn meegenomen: het resultaat van de werkmaatschappij, het resultaat 
van de groep en een persoonlijke factor. De frequentie van beloning is jaarlijks naar aanleiding 
van de evaluatie van het operationele plan van het afgelopen jaar. 

BENOEMINGENSYSTEEM 
Het benoemingenbeleid is beperkt geformaliseerd. Er zijn geen formele 
benoemingscommissies. Benoemingen vanaf het niveau van werkmaatschappijdirecteur moeten 
worden goedgekeurd door de RvB. 
Met betrekking tot de aanstelling op het niveau van werkmaatschappijdirecteuren werd 
opgemerkt dat hierbij de 60-20-20-regel van kracht is. In 60% van de gevallen is de directeur 
afkomstig uit een van de werkmaatschappijen binnen een groep; in 20% is hij afkomstig uit een 
andere groep en in de overige 20% komt hij van buiten. 
Op groepsniveau is slechts een zeer enkele keer sprake van externe werving; op het niveau van 
de Raad van Bestuur is dit nog minder frequent. 

3 Situationele factoren 

Bij de bespreking van de situationele factoren wordt een onderscheid gemaakt tussen 
kenmerken van de business-portfolio en kenmerken van interne organisatie-omgeving. 

3.1 KENMERKEN VAN DE BUSINESS-PORTFOLIO 

Bij de kenmerken van de business-portfolio wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
samenstelling van de portfolio en karakteristieken van de business-omgeving. 

3.1.1 Samenstelling van de portfolio 

De 85 werkmaatschappijen zijn geordend in 12 groepen. Een groep heelt bij Stork een 
gemiddelde omvang van ongeveer 300 mln gulden en bevat tussen de 1500-2500 mensen. 

De samenhang tussen de activiteiten (onderlinge toelevering, gemeenschappelijke utilities, 
overlap in commerciêle kanalen, merknaam) verschilt sterk per groep. Bij groep 1 'Systemen voor 
Textiel- en Papierveredeling en groep 2 'Systemen voor Drukvormvervaardiging (en het 
hetzelfde geldt voor de groepen 3 en 4) zijn de onderlinge banden tussen de 
werkmaatschappijen binnen de groepen en tussen de groepen onderling veel sterker dan 
bijvoorbeeld bij groep 11 'Maintenance en Manufacturing Services'. 

3.1.2 Karakteristieken van de business-omgeving 

Stork kent twee kernactiviteiten, namelijk 'industriêle systemen' en 'industriêle diensten'. Binnen 
de kernactiviteit 'industriêle systemen' worden produktiefaciliteiten geleverd bestaande uit 
machines en de daarbij behorende verbruiksgoederen, reservedelen, onderhoudsdiensten en 
systeemkennis. Deze kernactiviteit wordt gekenmerkt door een intensieve R&D, een grote 
kapitaalintensiteit en een mondiale afzetmarkt. 
Het werkgebied van de kernactiviteit 'industriêle dienstverlening' omvat montage-, installatie-, 
onderhouds-, reparatie-, engineering- en andere technisch-industriêle diensten. Kennis op het 
gebied van werktuigbouw, elektrotechniek, luchtbehandelingstechniek, 
vloeistofstromingstechnologie, milieutechniek, olie-, gas- en industriêle engineering vormt daarbij 
het draagvlak. Deze kernactiviteit heelt de volgende karakteristieken: extensieve R&D, extensief 
beslag op kapitaal, arbeidsintensief, en een multiregionaal geordende afzetmarkt. De 
kennisintensieve bedrijven worden met name aangestuurd op return on sales (ros), terwijl bij de 
kapitaalintensieve bedrijven return on investment (roi) als belangrijkste indicator geldt. 
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omvang Î{lvesteringen en pay back-periode 
De omvang van investeringen is voor de eerste kernactiviteit industriêle systemen aanzienlijk 
hoger dan voor de tweede. Dit hangt samen met hogere R&D-uitgaven en het kapitaalintensieve 
karakter. 

produkt/procesinnovatie . 
De R&D-activiteit is decentraal bij de werkmaatschappijen ondergebracht. Wel is sprake van een 
coördinatie van kennis van produktie- en informatietechnologie via werkgroepen binnen de 
beleidsgroep IPI. De uitgaven aan R&D bedroegen de laatste jaren gemiddeld ruim 80 mln 
gulden, dit is circa 2,5% van de concernomzet 
De R&D-uitgaven verschillen echter sterk per kernactiviteit (en daarbinnen per groep). De 
uitgaven zouden primair moeten worden gerelateerd aan de omzet van de kernactiviteit 
industriêle systemen. Het percentage bedraagt in dat geval circa 5%. 

fase produktlevenscyclus 
Het concept van de produktlevenscyclus is moeilijk als overall-concept voor de activiteiten van het 
concern te gebruiken. Wel kan worden opgemerkt dat de levenscyclus van industriêle systemen 
in de Textiel- en Papierveredeling, Drukvormvervaardiging, Voedingsmiddelen en 
Drankenindustrie, Vlees- en Pluimveeverwerking, Vloeistofverplaatsing en Kunststofverwerking 
korter wordt. Ontwikkelingen op het gebied van produktietechnologie (bewerkingen) en 
informatietechnologie (beheersprocessen) vragen om continue aanpassing. 

internationalisatie 
In tabel 3 is een overzicht gegeven van de geografische spreiding van opdrachten naar 
eindbestemming voor het concern als totaal en per kernactiviteit. 
Het zwaartepunt van de activiteiten van Stork ligt nog steeds binnen Europa (71% van de 
opdrachten naar eindbestemming). Binnen Europa neemt Nederland nog steeds een bijzondere 
plaats in met 35% van het totaal. 
De mate van internationalisatie verschilt sterk per kernactiviteit. Bij de kernactiviteit industriêle 
systemen is ongeveer 12% van de opdrachten afkomstig uit Nederland. Bij industriêle 
dienstverlening ligt dit percentage binnenlandse opdrachten veel hoger, namelijk 52%. 

TABEL 3 

Nederland 
Overig Europa 
Afrika 
Amerika 
Azië 
Australië 
Totaal 

Geografische spreiding van activiteiten 
Ontvangen opdrachten naar eindbestemming in 1993 
(in procenten) 

Kernactiviteit: Kernactiviteit: Concern 
industriële industriële (totaal) 
systemen diensten 

12 52 35 
46 29 36 

2 1 2 
20 7 11 
17 4 10 
3 7 6 

100% 100% 100% 

Een speerpunt van beleid is focus op hoogwaardige specialistische diensten die mondiaal 
kunnen worden afgezet. Dit zal op termijn moeten leiden tot een verdere geografische spreiding 
van opdrachten. 
De kernactiviteit industriêle systemen kent een sterke expansie in het Verre Oosten (o.a. Japan, 
China) en Amerika. 

conjunctuurgevoeligheid 
Hovers stelt nadrukkelijk dat hij bij zijn aanstelling als lid van de Raad van Bestuur in 1983 de basis 
van het concern te smal vond en daarmee kwetsbaar bij een economische recessie. Zijn beleid is 
er voortdurend op gericht geweest nieuwe pijlers onder het concern te plaatsen, zodat de basis 
verbreed zou worden en de orderportefeuille minder gevoelig voor conjunctuurcycli. Het FKE
concept en de daarbij behorende concentrische expansie waren de middelen om dit doel te 
realiseren. 
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Onder zijn leiding is de kernactiviteit industriêle diensten sterk gegroeid; een kernactiviteit die nu 
een 'up-grading' moet ondergaan om te komen tot hoogwaardige specialistische diensten. 

maatschappelijke acceptatie 
De activiteiten zijn niet maatschappelijk omstreden. 
Bij de bepaling van de strategische koers van het concern in de jaren tachtig is gekozen voor 
risicospreiding en industriêle systemen die zijn gerelateerd aan de primaire levensbehoeften van 
mensen (zoals wonen, eten, zich kleden). 
Wel is er vanwege de wetgeving op het gebied van produktaansprakelijkheid in 1987 een 
concerndienst risicopreventie opgericht. Deze concerndienst begeleidt de werkmaatschappijen 
bij het identificeren en systematisch behandelen van risico's. Het betreft niet alleen technische 
risico's, maar ook financiêle risico's die verbonden kunnen zijn aan bepaalde contracten en/of 
projecten, etcetera. Een belangrijk aspect hierbij is het juridisch afschermen van risico's. 

3.2 KENMERKEN VAN DE INTERNE ORGANISATIE-OMGEVING 

CONCERNSTRATEGIE 
De concernstrategie wordt aangeduid met het begrip 'concentrische expansie' . Binnen deze 
strategie richt het concern zich in toenemende mate op het aanbieden van hoogwaardige 
(specialistische) industriêle systemen en diensten die mondiaal kunnen worden ingezet; 
Hoofdlijnen die uit de concernstrategie zijn af te leiden, luiden: 
-verbeteren van 'return on goodwill' o.a. via concernbrede introductie van TOM; 
-groter aandeel 'downstream business' (naleveringen op industriêle systemen) ; 
- internationalisatie, met name uitbouw van activiteiten in het Verre Oosten (o.a. China) en 
Amerika; 
- verdere ontwikkeling van denken in termen van 'make or buy'; inspelen op de globalisatie van 
inkoopfunctie van grondstoffen, componenten, halfabrikaten, maar ook van kennis en kunde ; 
- synergie-realisatie; meer profiteren van elkaars aanwezigheid in het concernverband zowel 
intern als naar de externe markt; 
- concentratie op diensten met een hogere toegevoegde waarde. 

AANSTURINGSSTIJL 
Binnen de Raad van Bestuur bestaat een mix van een financiêle oriêntatie en een operationele 
'hands on'-oriêntatie. 
Hovers verklaart de keuze voor zijn persoon (een econometrist en geen 'techneut') als lid van de 
Raad van Bestuur in 1983 en later als voorzitter in 1989 mede vanuit de bijdrage die hij kan 
leveren aan de financiêle synergie. 
Veenman is de technisch ingenieur en operationele man in het gezelschap. Hij heeft binnen het 
concern carrière gemaakt als werkmaatschappij - en groepsdirecteur van verschillende 
bedrijfseenheden (een functie die hij nog steeds vervult voor groep 5). Hij geeft o.a. leiding aan 
de concernbeleidsgroep Integrale Produktie Innovatie. 
Aan de hand van de eresap-typologie laat de aansturingsstijl zich aanduiden met 'targetting' en 
'guiding'. 

ONTWIKKELINGSPAD 
Stork heeft in de afgelopen 25 jaar afstand genomen van de identiteit die ze in de honderd jaar 
daarvoor had opgebouwd als producent van zware machines. Het concern is getransformeerd tot 
een toeleverancier van lichte industriêle systemen en daarbij behorende verbruiksgoederen en 
aanbieder van industriêle diensten begin jaren negentig. 
Stork is sinds 1987 in een expansiefase terechtgekomen met als doel de basis van het concern 
te verbreden en het concern minder gevoelig te maken voor conjunctuurcycli. Een actief 
acquisitiebeleid vormt de spil van het expansiebeleid. De dominante groeistrategie is externe 
groei. 
Het FKE-concept ligt als gedachtengoed ten grondslag aan deze strategie. Het FKE-concept: de 
F is van functie, de K van klant en de E van expertise, is een bewerking van de ideeên van Ansoff 
(1967) en Abell (1981). 

ORGANISATIEGUL TUUR 
In enkele interviews werd het beeld geschetst van Stork als een 'old boys network'. De informele 
contacten zijn belangrijk. Mensen hebben het of erg naar hun zin en blijven lang hangen, of ze 
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zijn binnen een jaar vertrokken. Binnen het concern bestaat een solidariteit die is opgebouwd in 
de periode dat het slecht ging met het concern (eind jaren '70, begin jaren '80) . 

Enkele andere kenmerken die onder het begrip cultuur kunnen worden geordend, zijn: het taaie 
imago van een zware-machinelabrikant, een technische en taakgerichte (ingenieurs)cultuur en 
een mannengemeenschap. 
De bedrijfscultuur van Stork is gebruikmakend van de terminologie van Harrison (1972) het best 
te typeren als een taak- en persoonscultuur. 

OMVANG VAN HET CONCERN 
Een relatie tussen de omvang van het concern en de primaire ordening kon niet worden gelegd. 
Het is opvallend dat het bestuurlijk centrum niet of nauwelijks in omvang is toegnomen sinds de 
expansie vanaf 1987. · 

FINANCifLE SITUATIE 
Stork verkeert ondanks de economische recessie in 1993 in een goede financiêle positie. De 
liquiditeitspositie is krachtig (in 1993 was 27 4 mln aan liquide middelen aanwezig) . Alle acquisities 
in 1993 zijn met eigen liquiditeiten betaald. De doelstelling van de jaren tachtig om als concern 
minder conjunctuurgevoelig te worden, lijkt in 1993 grotendeels gerealiseerd. 
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systeem 

- kapitaalinkoop 
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lnrichtingsvormen als samenhangende keuzen van positie- en 
procedurestructuren (31-12-1993) 

decentrale 
kapitaalinkoop 

divisies met decentrale 
staven 

- cash flow-verevening geen cash flow
verevening 

- goedkeurings
procedures 

- detachering 
controllers 

- faillissementsrisico 

systeem 

- omvang rapportage 

- evaluatiehorizon 

- overlegstructuur 

- beleidsdocument 

VO• 

systeem 

- beloningsysteem 

- benoemingenbeleid 

geen officiële goed
keuringsprocedures 

geen delachtering 
controllers 

faillissementsrisico bij 
unit 

beperkt aantal 
financiêle ratla's 

korte termijn 

geen lormeel overleg weinig lormeel overleg 

business- en jaarplan op business- en jaarplan 
een A4 zeer beperl<t van omvang 

prestatiebeloning op 
basis van rentabiliteit 
eigen unit 

geen formeel 
benoemingenbeleid 

lli~'@ samenhang van de primaire ordening van Stork NV 
met de inrichtingsvormen 
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divisies met centrale 

centrale kapitaalinkoop 

uitgebreide cash flow
verevening 

officiêle goedkeurings
procedures 

detachering controllers 

laillissementsrls/oo bij het 
concern 

ruimer aantal 
strategische doelen 

lange termijn 

formele beleidsvormings
cydus 

concernplan 

prestatiebeloning primair 
gekoppeld aan 
concernresultaat 

formeel 
benoemingenbeletd 
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TABEL 5 Kenmerken van de componenten van de primaire ordening in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Componenten van de Uitwerking/toelichting Samenhang met 
primaire ordening tnrichtlngsvorm 
Positiestructuur: 
Bestuurlijk centrum aanzet tot management holding / Turbo Polyp 

kenmerken bestuurlijk centrum: 
• een kleine omvang met een relatief groot 
takenpakket 
• kaderscheppend in plaats van 
ondersteunend 

concerndiensten: 
- Financieel-Economische Zaken 
- Personeelszaken en Arbeidsverhoudingen 
- Management Development 
- Management Training 
- Bedrijfsjuridische dienst 
- Sterk Patent Department 
- Concern-accountantsdienst 
- Fiscale Zaken en Verzekeringen 
- Risicopreventie 
- Concerninkoop 
- lndustrial Systems Development 
-Technologie en Innovatie 

Business-activiteiten units met decentrale staven Botsauto 

werkmaatschappijen omvatten alle 
ondernemingsluncties en zijn 
resultaatverantwoordelijk 
groepsniveau is beperkt coördinerend 
(financiën en personeeel) 

Procedurestructuren: 
Middelenallocatie-systeem kenmerken: Zweefmolen/Turbo Polyp 

- centrale inkoop van kapitaal (wel eigen 
lopende rekening bij bank) 
- centrale cash flow-verevening 
- goedkeuringsprocedures (investeringen en 
grote projecten) 
- controllers in eigen lijnorganisatie 
- concernaansprakelijkheid voor 
laillissementsrisico 

Monitoring-systeem kenmerken Zweefmolen/Turbo Polyp 
-financiële en strategische informatie (ksl's) 
- beleidsvormingscyclus 
- strategisch en operationeel plan 
- overlegstructuur omvangrijk, maar ook veel 
informeel 

Incentive-systeem beloningssysteem: Zweelmolen 
- prestatiebonus afhankelijk van drie factoren: 
primair resultaat eigen unit, groepsresultaat en 
persoonlijke factor 

benoemingenbeleid: 
- beperkt geformaliseerd, goedkeuring van 
RvB vanaf werkmaatschappij-directeur 
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Situationele 
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Kenmerken van de portfolio van business-activiteiten in relatie tot 
de inrichtingsvormen (1993) 

factor Uitwerking/toelichting Samenhang met 
(contingentie) lnrlchtlngsvorm 
Samenstelling van de aantal business units > 50 Zweefmolen 
portfolio (85 werkmaatschappijen) 

omvang van de eenheden t.o.v. 
concernomvang is beperkt 
(een groep heeft gemiddeld een omzet van 
300 mln en te~ 1500-2500 mensen) 

aantal business-sectoren (> 3) 

onderlinge afhankelijkheid tussen de 
business-activite~en verschilt per groep 
(wel !PI-beleidsgroep: stimulering 
kennissynergie) 

Aard van de business Risico's verbonden aan de aard van de Zweefmolen 
business: 

beperkte risico vanwege focus op primaire 
menselijke behoeften (eten, wonen, zich 
kleden) 

- omvang investeringen: 
• voor industriële diensten klein 
• voor industriële systemen groot 

- produkUprocesinnovatie: 
(R&D-uitgaven <5%) 
R&D decentraal, omvang R&D-uitgaven in 
1993 circa 86 mln gulden (• 2,5% van 
omzet) 

- internationalisatie: 
• focus op hoogwaardige systemen en 
diensten die mondiaal afzetbaar zijn 
• sterke expansie in Verre Oosten (o.a. 
Japan, China) en Amerika 

- conjunctuurgevoeligheid: 
zeer dominante factor binnen het 
concernbeleid; vormt basis voor beleid van 
concentrische expansie 

- maatschappelijke acceptatie: 
• activiteiten van Sterk zijn niet 
maatschappelijk omstreden 
wel een werkgroep milieumanagement 
binnen IPI 
• in verband met wetgeving op het gebied 
van produktaansprakelijkheid is een 
concerndienst risicopreventie actief 
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TABEL 7 

Situationele 

Analyse case-studie Stork NV 

Kenmerken van de interne organisatie-omgeving in relatie tot 
de inrichtingsvormen (1993) 

factor Uitwerking/toelichting Samenhang met 
(contlng entte) lnrlchtlngsvorm 
Concernstrategie return on goodwill: Turbo Polyp 

- concentratie op hoogwaardige systemen 
en diensten 
- hoger aandeel in 'down stream business' 
- internationalisatie 
-synergie 

Aansturingsstijl van het binnen RvB combinatie van financiële en Zweefmolen 
topmanagement operationele oriëntatie: 

1argetting' en 'guiding' 

Ontwikkelingspad in de vanaf 1987 sterke externe groei via Zweefmolen 
concernhistorie een actief acquisitiebeleid 

evolutie van zware-machinebouwer naar 
aanbieder van industriële systemen en 
diensten via een strategie van 
concentrische expansie 

269 

Organisatiecultuur old boys-netwerk Botsauto/Zweefmolen 
Persoonlijke, informele benadering 
- sterk taakgericht 
- strategisch ondernemerschap 

Omvang van het concern omzet > 1 mrd gulden, Personeelsbestand nvt 
> 5000 personen 

omvang van het bestuurlijk centrum is niet 
toegenomen met de expansiefase vanaf 
1987 

Financiële situatie van het gezonde financiële situatie nvt 
concern ruime liquiditeit 
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4 Conclusie 

De primaire ordening van het concern is in het geval van Stork het best te benaderen met de 
inrichtingsvorm Zweefmolen. Het bestuurlijk centrum is klein en heeft een belangrijke financiële 
functie. Hovers verklaart de keuze voor zijn persoon (een econometrist en geen technicus) als lid 
van de Raad van Bestuur in 1983 en later als voorzitter in 1989 ook mede vanuit de bijdrage die hij 
kan leveren aan de financiële synergie 
Toch reikt de ambitie van de concerntop verder en streeft deze er ook naar een management 
holding te zijn. Die ambitie komt o.a. tot uitdrukking in het stimuleren van samenwerking en 
kennisuitwisseling aan de basis (!PI-beleidsgroep) en enkele concerndiensten . 
. Na een fase van groei in de breedte (concentrische expansie) vanaf 1987, lijkt nu een fase van 
groei 'in de diepte' (focus op hoogwaardige systemen en diensten) te zijn aangebroken. Hierbij 
past een meer inhoudelijk coördinerende rol van het bestuurlijk centrum. 
De huidige inrichtingsvorm plaatst de concerntop voor enkele belangrijke dilemma's: 
- het realiseren van kennissynergie binnen een decentrale structuur plaatst de concerntop voor 
het dilemma van de 'spontaniteit' van dit proces; 
- de ambities met betrekking tot synergie staan op gespannen voet met de bedrijfscultuur van 
ondernemerschap en autonomie aan de basis ; 
- de toegevoegde waarde van het concernverband voor bepaalde activiteiten (zoals commodity
diensten) kan met het oog op het nieuwe concernbeleid ter discussie worden gesteld. 
Anderzijds geldt dat omvang van het concern een belangrijke voorwaarde is om in het mondiale 
spel in de toekomst een rol van betekenis te kunnen spelen. 

Tot slot van deze analyse wil ik twee uitspraken aanhalen van de voormalige voorzitter van de RvC 
van Stork, die goed aansluiten op de hierboven gesignaleerde dilemma's: 
'Stork is ook voor commissarissen een complex concern dat niet al te makkelijk te overzien is. 
Relatief kleine werkmaatschappijen vragen onevenredig veel aandacht in relatie tot hun 
betekenis voor het concern. Dat roept de vraag op of je niet wat moet indikken, terugtrekken op 
kernactiviteiten'(interview dr. A. Batenburg, Sterk Magazine 2, april1994, blz. 10); 

'Het is in financieel opzicht een ijzersterk concern. Je kunt je alleen afvragen of naarmate Europa 
en de wereld kleiner worden - de omvang voldoende is. Hoelang houd je het vol' (interview dr. A. 
Batenburg, Stork Magazine 2, april1994, blz. 11). 
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Deze case-studie is gebaseerd op schriftelijke bronnen Gaarverslagen, brochures, krante- en 
tijdschriftartikelen) en interviews met drie medewerkers van Van Leer. De analyse geeft een beeld 
van de primaire ordening (topstructuur) van het concern voor de situatie tot eind 1993. 
De interviews werden afgenomen met de volgende personen: 

J.l. Woldring (24-9-1993) 
J.J.D. de Bruin (9-12-1993) 
A.B. Dijkhoffz (1-3-1994) 

Proflel van het concern 

(Corporale Communications) 
(Corporale Planning) 
(Technologie & Development) 

De Van Leer Groep is een internationaal opererend verpakkingsconcern. De verschillende 
soorten verpakkingsactiviteiten worden uitgevoerd voor afnemers die zich richten op industriêle 
marktenen/of consumentenmarkten. In 1993 werd een omzet behaald van 3,9 mrd gulden met 
een personeelsbestand van ongeveer 17.000 mensen. Het concern kent circa 130 vestigingen 
in meer dan 40 landen. 

Een analyse op basis van het diagnosemodel 

1 Positiestructuur 

Bij de analyse van de postiestructuur wordt een onderscheid gemaakt tussen de positiestructuur 
van het bestuurlijk centrum en die van de business-activiteiten. 

1.1 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN HET BESTUURLIJK CENTRUM 

Het bestuurlijk centrum zoals dat in deze analyse wordt opgevat, komt overeen met het 
hoofdkantoor, inclusief centrale bedrijfsfuncties (zoals bijvoorbeeld R&D). Het hoofdkantoor van 
de Van Leer Groep staat in Amstelveen. Hier is ook de Raad van Bestuur gehuisvest. 
De Raad van Bestuur bestaat uit drie leden: 
W. de Vlugt (vanaf augustus 1991 Chief Executive Officer; en vanaf 1 april1992 tevens voorzitter 
van de Raad van Bestuur) 
G. Basley (lid van de Raad van Bestuur en Strategie Business Unit Manager Stalen lndustriêle 
Containers Zuid-Europa) 
A. Saint-Denis (vanaf 1 juli 1992 Chief Financial Officeren vanaf 1 januari 1993 tevens lid van de 
Raad van Bestuur). 
Binnen de RvB bestaat een taakverdeling (in de vorm van referentschappen) voor de 
verschillende activiteitengebieden. 

Het bestuurlijk centrum heeft een omvang van ongeveer 40 personen (exclusief R&D) en 
verzorgt de volgende concerndiensten: 
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TABEL 1 Omvang van concerndiensten van Van Leer (in aantal personen) (1993) 

Concerndiensten omvang_ _(aantal personen) 
Strategische planning 2 
Strategische materialen 3 
Juridische zaken en secretariaat 8 
Marketing 6 
Communications 1.5 
Treasury 2.5 
Group Finance and lnvestments 1.5 
Group Controllers Department 7 
Human Resource Management 5 
Licensing and lntellectual Proparty Department 1.5 
Group lnsurance 3 
Envircnmental care 2 
Overige concernafdelingen: 
Research & Development: 
- Mijdrecht (Stalen vaten, containers, flexibele 
verpakkingen) 70 
- Watervilla (vormkarton) 
- Kempten/Ronsberq (consumentenverpakkingenl 

Bij de centrale concerndiensten kan een onderscheid worden gemaakt lussen diensten die 
primair zijn gericht op functionele coördinatie van business-activiteiten (o .a. Strategische 
Materialen, Marketing, Research & Development) en diensten die primair zijn gericht op 
ondersteuning en informatieverstrekking aan de concerntop. (Voorbeelden van het laatste type 
concerndiensten zijn Strategische planning, Centrale administratie , Juridische zaken en 
secretariaat, Communications, Treasury, Group Finance and lnvestments, Group Controllers 
Depart ment.) 
Op basis van de beperkte omvang en het huidige takenpakket van de concerndiensten kan de 
positiestructuur van het bestuurlijk centrum het beste worden getypeerd als een management 
holding. 

1.2 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN DE BUSINESS-ACTIVITEITEN 

De activiteiten van Van Leer zijn geordend in de volgende produktgroepen: industriêle 
containers, sluitingen en sluitingsystemen, consumentenverpakkingen, verpakkingen van 
vormkarton, flexibele verpakkingen. 
Vijftien Strategie Business Units (SBU's), opgedeeld naar produktgroep en/of geografische 
ligging opereren in belangrijke male zelfstandig op basis van gedelegeerde bevoegdheid. Onder 
de SBU ligt een laag bestaande uit ongeveer 75 Business Units (BU's) . 

Het SBU-management is meestal beperkt tot enkele personen. Op SBU-niveau is een controller 
aanwezig, daarnaast veelal een personeelsmanager en een technische manager. 

Op SBU-niveau is een onderscheid te maken tussen 'spanbreakers' en 'synergiecoördinatoren'. 
De SBU Stalen Vaten. Noord-Europa is een voorbeeld van een SBU die valt te typeren als een 
synergiecoördinator. Hier wordt op SBU-niveau de concurrentie tussen de verschillende 
nationale BU's gecoördineerd. Onder druk van kostenverlaging (een lager break even point) vindt 
binnen deze SBU een reductie en daarmee een concentratie van hel aantal 
produktievestigingen plaats. 
Een SBU die als 'spanbreaker' kan worden opgevat is de SBU Verre Oosten of de SBU-Latijns 
Amerika. Dit type SBU concentreert zich op het realiseren van synergie voortkomende uit de 
geografische structuur. 

Onder de SBU's vallen 75 BU's. De business unit-direelies kennen indirect via de SBU-managers 
een participatie in de budgetpolitiek via het budgetplan . De business units zijn 
resultaatverantwoordelijk. 
Van Londen (1990) hanteert voor Van Leer de typering 'Monocultuur': met enkele technologieên 
en met een relatief klein aantal uniforme produkten op de wereldmarkt, voornamelijk autonoom 
gegroeid. 
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Op basis van de typologie van Wissema (1987) is de huidige Van Leer-structuur te typeren als 
een unitstructuur met (kleine) centrale staven. 

2 Procedurestructuren van het concern 

2.1 MIDDELENALLOCATIE-SYSTEEM 

De bijzondere structuur van Van Leer (zie paragraaf 3.2) met een charitatieve stichting als 
aandeelhouder heeft consequenties voor het financiêle beheer binnen het concern. 

INKOOP VAN KAPITAAL 
Deze activiteit is centraal ondergebracht. Van Leer is geen beursgenoteerde onderneming. Dit 
betekent dat de financiering van grotere acquisities (zoals 4P) een extra druk legt op de financiêle 
middelen van de bestaande businesses. 

CASH FLOW-BEHEER EN BUDGETTERING 
Cash flows van de SBU's worden beschouwd als concernbezit De budgettoewijzing vindt plaats 
op basis van de aantrekkelijkheid van de investeringsvoorstellen in de business-plannen van de 
SB U's. 

GOEDKEURINGSPROCEDURES 
Er zijn aparte goedkeuringsprocedures voor investeringsvoorstellen. Projecten boven een 
bepaald bedrag moeten worden voorgelegd aan en goedgekeurd door de RvB. 

UITWISSELING VAN CONTROLLERS 
De controllers op het bestuurlijk centrum en bij de SBU's vormen een team dat zeer nauw op 
elkaar is afgestemd en onderling rouleert. 

2.2 MONITORING-SYSTEEM 

RAPPORTAGESYSTEEM EN -FREQUENTIE 
De business units rapporteren maandelijks een aantallinanciêle ratio's, met ongeveer 1 blz. A4 
commentaar op de cijfers. 
Per kwartaal vindt er door de 15 SBU's een meer uitgebreide rapportage plaats met o.a. een 
balans en verlies-en-winstrekening. 

BUSINESS-PLAN 
Het business-plan (met een horizon van 3 jaar) bevat ook het budgetplan voor het komend jaar. 
Het accent bij de huidige business-plannen ligt op de financiêle onderbouwing van de 
investeringsplannen. Dit betekent o.a. cash flow-analyses om een beter inzicht te krijgen in het 
beslag van investeringen op het werkkapitaal. 

OVERLEGSTRUCTUUR 
Binnen de Van Leer Groep is een Group Council ingesteld bestaande uit de leden van de Raad 
van Bestuur, de SBU-Managers, de Manager R&D, alsmede de Marketing Manager; in totaal 
ongeveer 20 personen. De Group Council komt 2 tot 4 maal per jaar bijeen. 
Voor elke SBU geldt dat er minimaal één keer per jaar uitgebreid overleg met de RvB plaats heeft. 
Afhankelijk van de resultaten van de SBU wordt meer overleg georganiseerd. 

2.3 INCENTIVE-SYSTEEM 

BELONINGSSYSTEEM 
Er is een Management Incentive Plan (MIP). 
Het bonussysteem is met name gericht op een vergelijking tussen het operationele 
bedrijfsresultaat ten opzichte van het geplande resultaat. 
De bonus die boven op het basisloon kan worden verkregen, bedraagt maximaal 30% van het 
totale loon. Deze bonus wordt bepaald door het SBU-resultaat (met name de nettowinst) , 
ongeveer 1/3 van de bonus door het bereiken van niet-financiêle resultaten die waren gepland. 
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BENOEMINGENSYSTEEM 
De benoemingen vanaf het niveau van SU-manager moeten door de RvBworden goedgekeurd. 
Elk jaar vindt in de maand maart een personeelsreview plaats door de RvB in overleg met de 
concernstaf en de afdeling personeelszaken. 

3 Situationele factoren 

Bij de bespreking van de situationele factoren wordt een onderscheid gemaakt tussen 
kenmerken van de activiteitenportfolio en interne organisatie-omgeving. 

3.1 KENMERKEN VAN DE BUSINESS-PORTFOLIO 

Bij de kenmerken van de business-portfolio wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
samenstelling van de portfolio en karakteristieken van de business-omgeving. 

3.1 .1 Samenstelling van de portfolio 

De huidige portfolio van business-activiteiten bestaat uit: lndustriêle containers en Sluitingen en 
sluitingsyste men , Consu mentenverpakkingen , Vormkartonverpakkingen, Flexibele 
verpakkingen. Ze is te typeren als het meest gefocuste verpakkingsbedrijf van deze omvang. 
In onderstaande tabel zijn per produktgroep enkele kengetallen (cijfers 1993) weergegeven. 

TABEL 2 Enkele kengetallen per produktdivisie 

Produktdivisie omzetaandeel omzetraming 
(x 1 mln gulden 

Industriële Containers en Sluitingen en Sluitingsystemen 44,6% 1.716 
Consumentenverpakkingen 26,4% 1.016 
Verpakkingen van vormkarton 18,4% 706 
Flexibele verpakkingen 9,1% 349 
Overige 1,5% 57 
Totaal 100% 3.844 

De aard van de business-activiteiten van het concern (zowel de industriêle als de 
consumentenverpakkingen) brengt een relatief gering belang van 'economies of scala' en 
'verticale integratie' met zich mee. De bedrijfskalom in de verschillende verpakkings-businesses is 
relatief plat. Voor een aantal verpakkingsprodukten geldt dat de transportkosten hoog zijn in 
verhouding tot de produktiekosten. Ze zijn hierdoor regionaal gebonden. 
De bedrijfskalom van lndustriêle Containers kent weinig schakels zodat onderlinge toelevering 
beperkt is. De ontwikkeling van de recycling-activiteit van vaten (vanuit het oogpunt van het milieu 
en als 'alter sales service') is wel een voorbeeld van verticale integratie (en vormt hierop dus een 
uitzondering). 
De inkoop van bepaalde basisgrondstoffen zoals staal wordt bij voorkeur centraal gecoördineerd. 
Voordelen (economies of scale en scope) door het gebruik van gezamenlijke utilities zijn beperkt. 
De coördinatie van de commerciêle afzetkanalen is van belang voor zover het een beperkt aantal 
grote multinationaal georganiseerde klanten betreft. De bijzondere aard van de vatenactiviteit (het 
belang van de geografische dimensie) betekent dat coördinatie van bovenaf beperkt mogelijk is. 
Bepaalde overlap van afzetkanalen (en de daarbij behorende onderlinge concurrentie tussen en 
binnen BU's) wordt geaccepteerd. Wel vindt onder druk van de economische recessie en vanuit 
de wens van een lager 'break even'-punt meer coördinatie op SBU-niveau plaats. Binnen de SBU 
Stalen Vaten Noord-Europa is bijvoorbeeld het aantal produktielocaties verder geconcentreerd. 
Met betrekking tot het gebruik van de merknaam 'Van Leer' kan worden opgemerkt dat zowel in 
de Stalen-vaten-divisie alsook in andere divisies gebruik wordt gemaakt van een aantal 
merknamen. 
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3.1 . 2 Karakteristieken van de business-omgeving 

Bij de beschrijving van de karakteristieken van de business wordt een onderscheid gemaakt naar 
produktdivisie. 
Voor elk van de activiteiten zal worden ingegaan op aspecten zoals produkt/procesinnovatie, fase 
produktlevenscyclus, concurrentie-intensiteit en conjunctuurgevoeligheid. 

Stalen vaten 
Enkele karakteristieken: 
aard van innovatie: procesinnovatie (m.n. staalreductie en sterktetoename per vat) 
fase levenscyclus: ouderdomsfase 
aantal concurrenten: veellokale concurrentie; Van Leer marktleider 
aantal toeleveranciers: beperkt (staalproducenten: Hoogovens, etc.) 
aantal afnemers: aantal grote multinationals, zoals Ou Pont, Shell, etc. 
entreebarrière: relatief laag: 6-10 mln gulden voor lokale producent 
conjunctuurgevoeligheid: de activiteit is sterk conjunctuurgevoelig 
concurrentiestrategie : kostenleiderschapstrategie 
economies of scale: beperkt 
Lokale concurrentie blijft een belangrijke factor door de relatief hoge transportkosten in relatie tot 
de produktiekosten. 

Sluitingen en sluitingsystemen 
Enkele karakteristieken: 
aard van innovatie: 
fase levenscyclus: 
entreebarrière: 

produkt- en procesinnovatie 
volwassenheidsfase 
Van Leer is eigenaar van een aantal octrooien dat betrekking 
heeft op verschillende soorten sluitingen, o.a. het Tri-Sure® 
Ciosure systeem 

concurrentiestrategie: kostenleiderschapstrategie 
Van Leer is door de overname van American Flange eigenaar geworden van het Tri-Sure® 
Ciosure Systeem. Tri-Sure is een merknaam die voor sluitingen wordt gebruikt. De sluitingen die 
worden aangeduid met het merk Tri-Sure genieten soms bescherming op basis van het bezit van 
het octrooi. Het Tri-Sure-systeem is één van de twee mondiale standaards. Deze SBU en de SBU 
Flexibles zijn de mondiaal gestructureerde SBU's van Van Leer. 

Kunststof en fiber vaten 
Enkele karakteristieken: 
aard van innovatie: produkt- en procesinnovatie 
fase levenscyclus: groei/volwassenheidsfase 
aantal concurrenten: veellokale concurrentie 
aantal toeleveranciers: chemiebedrijven in Europa, VS 
aantal afnemers: divers 
entreebarrière: laag 1,5 mln gulden voor lokale producent 
conjunctuurgevoeligheid: de activiteit is conjunctuurgevoelig 
concurrentiestrategie: kostenleiderschapstrategie 
Lokale concurrentie blijft een belangrijke factor door de relatief hoge transportkosten in relatie tot 
de produktiekosten. 
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Vormkartonverpakkingen (moulded fibre) 
Enkele karakteristieken: 
aard van innovatie: 

fase levenscyclus: 
economiesof scale: 
aantal concurrenten: 
aantal toeleveranciers: 
aantal afnemers: 
entreebarrière: 
conjunctuurgevoeligheid : 
concurrentiestrategie : 

Flexibele produkten 
Enkele karakteristieken: 
aard van innovatie : 
fase levenscyclus: 
aantal concurrenten : 
aantal toeleveranciers : 
aantal afnemers: 
concurrentiestrategie : 

. procesinnovatie (up sealing); 
produktdifferentiatie (vervanging van polystyreen o.a. bij 
verpakking van fruit, etc. vanwege milieu-aspecten) 
volwassenheidsfase (m.n. eierdozen) 
belangrijk 
beperkt aantal, Van Leer is marktleider in Europa 
papierpulpproducenten in Europa, VS 
divers 
hoog 
de activiteit is nauwelijks conjunctuurgevoelig 
kostenleiderschapstrategie 

produktinnovatie 
ontwikkelings/groei/volwassenheidsfase 
veel concurrentie m.n. uit Oost Europa 
chemiebedrijven in Europa, VS 
divers 
lage-kostenstrategie 

Consumenten verpakkingen (4P) 
Enkele karakteristieken: 
markt: consumentenverpakkingen 
aard van innovatie: produktdifferentiatie 
fase levenscyclus: volwassenheidsfase 
aantal toeleveranciers : karton- en kunststofproducenten in Europa, VS 
aantal afnemers: grote multinationals zoals Unilever, Proeter & Gamble, etc. 
entreebarrière: laag: 1,5 mln gulden voor lokale producent 
conjunctuurgevoeligheid : de activiteit is enigermate conjunctuurgevoelig 
concurrentiestrategie: lage-kostenstrategie 
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Het anticiperend en flexibel inspelen op klantenwensen (mbt levertijd, prijs en vormgeving) van 
grote afnemers is een kritische succesfactor. 

internationalisatie 
De activiteiten van Van Leer zijn geografisch sterk gespreid. Hieronder volgt een overzicht van de 
balangrijkste regio's naar personeelsomvang en omzetaandeel. 

TABEL 3 Activiteitenoverzicht naar regio (1993) 

Regio personeelsomvang omzet-
absoluut relallel aandeel 

Europa 8.881 52.6% 59.1% 
Noord-Amerika 3.059 18.1% 22.3% 
Australië & Verre Oosten 2.019 12.0% 7.2% 
Afrika 1.731 10.2% 5.5% 
Centraal en Zuid-Amerika 1.203 7.1% 5.9% 
Totaal 16.893 

conjunctuurgevoeligheid 
Een belangrijk algemeen kenmerk van de industriêle verpakkings-business is de 
conjunctuurgevoeligheid. De economische recessie heeft in de industriêle verpakkings
business tot smalle marges geleid. 

maatschappelijke acceptatie 
Van Leer loopt voorop op het gebied van verpakking en milieu. Het publieke beeld van een 
stalen vat als container van gif wil men doorbreken. Binnen Van Leer wordt geêxperimenteerd 
met een 'milieumanagementsysteem' volgens een Britse standaard (BS7750). 
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In overleg met de klant is Van Leer gestart met een project voor de realisatie van een inzameling
en recycling-systeem voor stalen vaten en andere industriële verpakkingen. In de VS hebben de 
meeste grote klanten zich inmiddels op het systeem aangesloten. 

3.2 KENMERKEN VAN DE INTERNE ORGANISATIE-OMGEVING 

CONCERNSTRATEGIE 
In 1988 is een concernplan opgesteld onder de naam Van Leer 2000. Enkele doelstellingen en 
uitgangspunten van het plan luiden: 
-groei (verdubbeling van de omzet naar 6 mrd gulden in het jaar 2000); 
-een betere aansluiting tussen R&D en marktwensen (verbetering van onderzoeksrendement); 
- geen verbreding van de portfolio: realisatie van de omzet binnen de bestaande portfolio; 
- de omzetgroei moet plaatsvinden binnen voornamelijk volwassen markten; dit betekent een 
actief acquisitiebeleid; 
- het initiatief voor acquisities ligt primair bij de SBU's. 
Inmiddels zijn enkele wijzigingen en specificeringen op het concernplan gemaakt: 
-de focus bij de expansie ligt op de consumenten verpakkingsmarkt (met name door de acquisitie 
van 4P in 1992); 
- de realisatie van een aanzienlijk lager 'break even'-punt voor de business-activiteiten. 

AANSTURINGSSTIJL 
De. huidige eerste man W. de Vlugt typeert zichzelf als een 'hands on'-ondernemer. Zijn stijl van 
leidinggeven wijkt af van de op consensusgerichte stijl die in het verleden vaak werd gehanteerd. 
Binnen de 'Executive Board' is het systeem van collegiale besluitvorming vervangen door het 
Amerikaanse systeem met een CEO en COO's. 
In de Executive Board wordt eens per maand de algemene strategie, de grote 
investeringsbeslissingen, de budgetten en acquisities besproken. 
De Vlugt is sterk betrokken bij de nieuwe expansierichting in de consumentenverpakkingen. 
Voor de aansturingsstijl bij Van Leer acht ik op basis van het bovenstaande de typering 'directing' 
het meest van toepassing. 

ONTWIKKELINGSPAD 
Het ontwikkelingspad is de aanduiding voor de dominante groeistrategie (interne of externe 
groei) in de historie van het concern. De dominante groeistrategie was intern (organische) groei 
tot begin jaren tachtig. Van Leer was tot die tijd een centraal geleid en hiërarchisch georganiseerd 
bedrijf met binnen het bestuurlijk centrum diverse general management-lagen. De centrale 
functionele activiteiten zoals R&D, inkoop, marketing en verkoop waren omvangrijke afdelingen. 
Onder Andriessen is externe groei (acquisities) de dominante groeistrategie geworden. In zijn 
belaidsperiode werden 17 (veelal kleine en enkele grote) acquisties gepleegd. Deze 
groeistrategie is door zijn opvolgers verder versterkt. De acquisitie van Keyes in 1981 vormde de 
eerste grote overname. Deze acquisitie met een omzet van een half miljard gulden betekende 
een uitbreiding van de concernomzet met 25%. De overname van 4P in 1991/92 (omzet ruim 1 
mrd gulden) betekende opnieuw een omzettoename van 25%. Met deze acquisitie werd binnen 
het bestaande activiteitenveld het accent gelegd op een verdere expansie in de 
consumentenverpakkingen. De ambitieuze doelstelling om in het jaar 2000 de omzet te 
verdubbelen tot 6 miljard betekent (in deze mature businesses) een versterking van de externe
groeistrategie. 

ORGANISATIEGUL TUUR 
Van Leer is een concern met een historie die de eerste zestig jaar is bepaald door de familie Van 
Leer. De oprichter Bernard van Leer heeft het concern van 1919-1958 geleid als een echte 
ondernemer. Zijn jongste zoon Oscar, een ondernemer met vele uitvindingen op zijn naam, heeft 
vervolgens tot 1980 de scepter binnen het concern gezwaaid. 
Een andere opvallende trek van de Van Leer Groep is de houding van het concern om dominant 
leiderschap te accepteren en daar toch in alle verschijningsvormen een zeker welbevinden bij te 
behouden. 
De familiewaarden en -banden hebben sterk doorgewerkt binnen het concern. Veel mensen 
waren ook hun hele werkzame leven in dienst bij Van Leer. 
Uit de samenstelling van het topmanagement blijkt dat het concern sterk internationaal is 
georiënteerd. Van de toplaag van 200 mensen zijn er ongeveer 70 Nederlander; bij de overige 
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130 zijn minstens 15 nationaliteiten vertegenwoordigd . De voertaal binnen het concern is 
Engels. 
De internationale samenstelling betekent dat er binnen het concern cultuurverschillen bestaan. 
Door de internationale culturele verscheidenheid komen de wortels van het moederland sterker 
naar voren. 

OMVANG VAN HETCONCERN 
In een interview met een medewerker werd een vuistregel geïntroduceerd die een directe relatie 
legt tussen de omvang van het concern en het bestuurlijk centrum. Deze vuistregel ging uit van 
10 man overhead per 1 miljard gulden omzet. Een rekensom die voor Van Leer aardig opging als 
de R&D-functie niet tot een centrale hoofdkantoorfunctie zou worden gerekend. 

FINANCI~LE SITUATIE 
Grote acquisities zoals van 4P leggen een flinke druk op een concern als Van Leer, dat geen 
beursgenoteerde onderneming is. Met de overname is de ratio eigen vermogen/totaal vermogen 
in 1992 gedaald van 0.62 tot 0.30 (inmiddels in 1993 gestegen tot 0.32). De economische 
recessie sinds 1991 legt tevens een claim op de financiêle positie van het concern. Beide 
factoren zijn aanleiding om de 'overhead' tot het absoluut noodzakelijke te beperken. 

BUZONDERE JURIDISCHE STRUCTUUR 
Het concern kent een bijzondere juridische structuur waarbij de ·leden van de Raad van 
Commissarissen tevens de trustees van de Van Leer Group Foundation vormen. De Van Leer 
Group Foundation is de houdster van alle aandelen van de Van Leer Groep. Zij ontvangt jaarlijks 
ongeveer een derde deel van de input van andere personen en investeert dat in projecten voor 
achtergestelde kinderen in landen waar de Van Leer Groep vestigingen heeft. Voor de uitvoering 
van de projecten is een tweede stichting, de Bernard van Leer Foundation, verantwoordelijk. 



TABEL 4 

systeem 

- kapitaalinkoop 

Analyse case-studie Van Leer Groep 

lnrichtingsvormen als samenhangende keuzen van positie- en 
procedurestructuren (31-12-1993) 

holding 

decentrale 
kapitaalinkoop 

decentrale kapitaalinkoop centrale kapitaal-inkoop 
binnen centraal kader met decentrale aanvulling 

- cash flow-verevening geen cash flow
verevening 

cash f1ow-verevenlng cash flow-verevening 

- goedkeurings
procedures 

- detachering 
controllers 

- faillissementsrlsico 

systeem 

- omvang rapportage 

- evaluatiehorizon 

- overlegstructuur 

- beleidsdocument 

systeem 

- beloningsysteem 

- benoemingenbeleid 

geen officiêle goed
keuringsprocedures 

geen datachtering 
controllers 

faillissementsrlsico bij 
unit 

beperkt aantal 
financiêle ratio's 

korte termijn 

geen formeel overleg 

business- en jaarplan op 
een A4 

prestatiebeloning op 
basis van rentabiliteit 
eigen unit 

geen formeel 
benoemingenbeleid 

goedkeurlngsprocedures 

controllers in de lijn 

ruimer aantal 
.strategische doelen en 
financiêle ratla's 

beleidsvormingscyclus 

business- en jaarplan 
omvangrijk 

prestatiebeloning 
gedeeltelijk gekoppeld 
aan conoomresultaat 

formele procedures voor 
benoemingen 

~Hili samenhang van de primaire ordening van de Van Leer Groep 
met de inrichtingsvormen 
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divisies met centrale 
staven 

ruimer aantal 
strategische doelen 

lange termijn 

formele beleidsvormings· 
cyclus 

concernplan 

prestatiebeloning primair 
gekoppeld aan 
concernresultaat 

formeel 
benoemingenbeleid 
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TABEL 5 Kenmerken van de componenten van de primaire ordening in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Componenten van de Uitwerking/toelichting Samenhang met 
primaire ordening lnrlchtlngsvorm 
Positiestructuur: 
Bestuurlijk centrum management holding Turbo Polyp 

kleine facilitaire centrale diensten : 
- Strategische planning 
- Juridische zaken en secretariaat 
- Communications 
- Treasury 
- Group Finance and lnvestment 
- Group Controllers Department 
- Human Resource Management 
- Licensing and lntellectual Proparty 
- Group lnsurance 
- Environmental Care 

centrale functionele coördinatie : 
- Strategische materialen 
-Marketing 
- Research & Development 

Business-activiteiten SBUIBU-structuur met kleine facilitaire centrale Zweefmolen 
diensten 

Procedurestructuren : 
Middelenallocatie-systeem inkoop kapitaal~ Python/Zweefmolen 

- centrale kapitaalinkoop 

cash flow/dividendregelingen: 
- centrale cash flow-verevening 

goedkeuringsprocedures: 
- centrale goedkeuringsprocedure voor 
investeringen boven 1 mln gulden 

detachering corporale controllers: 
- uitwisseling SBU- en corporale controllers 

Monitoring-systeem rapportagesysteem en -frequentie: Zweefmolen 
- maandelijkse financiële rapportage, meer 
uitgebreide SBU-rapportage per kwartaal 

business-plan : 
- integratie budget- en strategisch plan 
- sterk accent op financiële onderbouwing 

overlegstructuur: 
- beperkt geformaliseerd, niet frequent 

Incentive-systeem beloningssysteem: Zweefmolen 
- prestatiebeloning (bepaalt maximaal 30% van 
totaal salaris) 
- beloningscriterium: SBU-resultaat 

benoemingen-, promotiebeleid: 
- beperkt geformaliseerd 
- benoemingen vanaf SU-niveau voorbehouden 
aan RvB in overleg met de concernstaf 



TABEL 6 

Analyse case-studie Van Leer Groep 

Kenmerken van de portfolio van business-activiteiten in relatie tot 
de inrichtingsvormen (1993) 

Situationele factor Uitwerking/toelichting Samenhang met 
(contingentie) lnrlchtlngsvorm 
Samenstelling van de aantal business units > 50 Zweefmolen 
portfolio 

omvang van de eenheden t.o.v. 
concernomvang is beperkt 
(splitsing 4P in 2 SB U's) 

aantal business-sectoren (> 3) 

onderlinge afhankelijkheid tussen de 
business-activiteiten is beperkt 
• relatie produktie- en transportkosten 
• inkoop basisgrondstoffen 
* large account management naar beperkt 
aantal grote klanten 
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Aard van de business risico's verbonden aan de aard van de Zweefmolenffurbo Polyp 
business: 

omvang investeringen: 
• R&D-uitgaven beperkt en met name 
gericht op procesverbetering 

fase produktlevenscyclus 
• veel businassas in de 
volwassenheidsfase 

internationalisatie 
• industriële en 
consumentenverpakkingsactiviteiten 
hebben 'global' kenmerken 

conjunctuurgevoeligheid 
• industriële verpakkings-business is 
sterk conjunctuurgevoelig 

maatschappelijke acceptatie 
• verpakking is een maatschappelijk issue 
vanwege milieu-aspect 
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TABEL 7 Kenmerken van de interne organisatie-omgeving in relatie tot 
de inrichtingsvormen (1993) 

Situationele factor Uitwerking/toalichting Samenhang mat 
(contingentie) lnrlchtlngsvorm 
Concernstrategie • expansie in consumentenverpakkingen via Zweefmolen 

actie1 acquis~iebeleid 
• kostenreductie (lager 'break even') 

Aansturingsstijl van het aansturingsstijl: 'hands on' Turbo Polyp 
topmanagement (operationeel gericht) 

• directing 

Ontwikkelingspad in de • interne (autonome) groei tot 1980 Zweefmolen 
concernhistorie • externe groei (acquisitie) vanaf 1980 

Organisatiecultuur • tot 1980 familie-onderneming van Botsauto 
entrepreneurs 
(machtscultuur) 

Omvang van het concern omvang van het concern nvt 
• omzet> 1 mrd, personeel > 5000 

Financiële situat ie van het bijzondere juridische structuur: Zweefmolen 
concern • geen beursnotering in combinatie met enkele 

grote acquisities 
daling solvabil~eit (1992) 
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4 Conclusie 

De primaire ordening (topstructuur) van de Van Leer Groep kan op basis van de analyse het beste 
worden aangeduid met de inrichtingsvorm Zweefmolen. Deze typering wordt voor een belangrijk 
deel verklaard door de bijzondere structuur van het concern. Deze structuur in combinatie met de 
financiering van de recente grote acquisitie en de conjuncturele ~ecessie van de afgelopen 
periode legt een interne druk op het concern om het financieel beheerssysteem te optimaliseren. 
De huidige inrichtingsvorm van Zweefmolen laat zich combineren met een sterke inhoudelijke 
wijze van aansturing ('directing') door een concerntop die een nieuwe expansierichting voor ogen 
heeft. 

Enkele aandachtspunten die bij de huidige primaire ordening van de Van Leer Groep naar voren 
komen, zijn: 
- bij de concerndiensten is het service-concept ver doorgevoerd. Dit wil overigens niet zeggen 
dat de centrale activiteiten zich beperken tot dienstverlening aan de SBU's en BU's 'op verzoek'; 
- in overeenstemming met het business unit-concept dat begin jaren tachtig onder Andriessen is 
ingevoerd, werden de omvang en de rol van het bestuurlijk centrum ingrijpend gewijzigd. De rol 
van het bestuurlijk centrum is verschoven van een 'operationele holding' in de jaren zestig, naar 
een management holding eind jaren tachtig. Door de economische recessie vanaf 1991 is deze 
verder onder druk komen te staan; de huidige bezetting is volgens een geïnterviewde de 
minimaal noodzakelijke; 
- het aantal van 15 SBU's en 75 BU's betekent dat de concerntop zijn aandacht over relatief veel 
bedrijfseenheden moet spreiden. De CEO richt zich met name op het toezicht op de SBU's 
consumentenverpakkingen. Op die manier is hij direct betrokken bij de business die de 
expansierichting van het concern bepaalt; 
- de huidige financiêle structuur legt beperkingen op aan expansie-ambities via acquisitie. Een 
mogelijk alternatief voor de toekomst hierbij is een beursgang voor concernonderdelen. 
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Analyse van de case-studie DSM NV 
Deze analyse is gebaseerd op schriftelijke bronnen (jaarverslagen, brochures, krante- en 
tijdschriftartikelen), een eerdere case-studie over DSM (Van Ooijen, KUB, 1992) en interviews 
met vijf medewerkers van het concern. De analyse geeft een beeld van de primaire ordening van 
het concern voor de situatie tot eind 1993. De interviews werden afgenomen met de volgende 
personen : 

P.A.F.W. Elverding (18-11-1993) 
D.J. van Waes (22-11 -1993) 
F.H.M.A. Noteborn (25-11-1993) 
J.J. Fransen van de Putte (1-12-1993/13-1-1995) 
H.M.J. Soumans (3-12-1993) 

Proflel van het concern 

(Concernstaf Personeel & Organisatie) 
(Divisie DSM Chemieals & Fertilizers) 
(Business unit Polyetheen) 
(Divisie DSM Kunststoffen) 
(Divisie DSM Kunststoffen) 

DSM NV is een chemieconcern met een jaaromzet van ruim 8 mrd gulden en ongeveer 20.600 
medewerkers (eind 1993). Het DSM-concern omvat een groot aantal activiteiten die zijn 
gegroepeerd in circa 25 business units, welke op zich zijn geordend in 9 divisies. De activiteiten 
van DSM zijn voor het grootste deel gevestigd in West-Europa en de Verenigde Staten. 
Veel DSM-produkten zijn materialen die de diverse afnemers verwerken in hun eindprodukten, 
zoals bijvoorbeeld in auto's, computers, elektrische en elektronische apparaten, verpakkingen en 
synthetische vezels. Daarnaast levert het concern fijnchemicaliën voor geneesmiddelen en 
voedings- en genotmiddelen. 

Een analyse op basis van het diagnosemodel 

1 Positiestructuur 

1.1 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN HET BESTUURLIJK CENTRUM 

Tot het bestuurlijk centrum worden gerekend de Raad van Bestuur en de afdelingen die op 
concernniveau opereren (hoofdkantoorfuncties, inclusief centrale bedrijfsfuncties) . Het 
bestuurlijk centrum van DSM bevindt zich in Heerlen. Hier is ook de Raad van Bestuur gehuisvest. 
De Raad van Bestuur wordt (31-12-1993) gevormd door vier bestuursleden: 
ir. S.D. de Bree (voorzitter) 
ir. R.E. Selman (plv. voorzitter) 
mr. A.P. Timmermans 
drs. L.J.A.M. Ligthart. 
De Raad van Bestuur kent een collegiaal bestuur. Binnen het bestuur bestaat een taakverdeling 
voor de verschillende aandachtsgebieden (referentschap naar business). De voorzitter is hiervan 
grotendeels vrijgesteld. Hij heeft als speciale aandachtsgebieden Strategie, Personeel & 
Organisatie en Public Relations; zijn geografische aandachtsgebied is het Verre Oosten. 
De huidige leden kennen allen een 'life time'-carrière binnen het concern. Illustratief in dit verband 
is de carrière van de huidige voorzitter, ir. S.D. de Bree (57). Hij is in 1966 in dienst getreden bij 
DSM als onderzoeker in de toegepaste research voor kunststoffen. Hij studeerde Fysische 
Technologie . Via marketing- en verkoopfuncties werd hij in 1980 hoofd van de groep Polymeren 
binnen de divisie Kunststoffen en later in 1983 divisiedirecteur. Vanaf 1986 is hij lid van de Raad 
van Bestuur. Per 1 juli 1993 volgde hij de heer Van Liemt op als voorzitter van de RvB. 

Naast de Raad van Bestuur kan op het bestuurlijk centrum een aantal concernstaven worden 
onderscheiden. In tabel 1 staan de concernstaven en overige afdelingen vermeld. 
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TABEL 1 Concernstaven van DSM en hun omvang (in aantallen personen) 
(ultimo 1993) 

Concernstaven Omvang laantal personen}_ 

DSM Research 1.150 
Veiligheid, Milieu, Gezondheid & Technologie 30 
(VMGT) 
Personeel & Organisatie (CPO) 30 
Planning & Ontwikkeling (CPL) 30 
Rnanciën & Economie (CFE) 70 
Concernsecretariaat 35 

Overige onderdelen 
Interne Accountantsdienst 35 
Juridische Zaken 15 
Public Relations 40 

Sociale Eenheid Limburg/Bestuurscentrum 130 
Industrie-TerreinBeheer 350 
DSM Services 1.270 
(o.a. Stamicarbon) 
Totaal 3.185 

285 

Als DSM Research en de afdelingen van de Urnburg BV (centrale Urnburg site-afdelingen) niet 
zouden worden meegerekend, bestaat het bestuurlijk centrum van DSM uit 285 personen; 
inclusief deze activiteiten is de omvang 3.185 personen. 
In tabel 2 zijn de concernstaven in een matrix geordend. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de primaire oriëntatie van de concernstaf (ondersteuning van de concerntop of de 
business-activiteiten) en de aard van de activiteiten: bestuurlijke (statutaire en beleidsbepalende) 
en operationele (functionele en dienstverlenende) taken. 

TABEL 2 Ordening van de concernstaven van het bestuurtijk centrum naar aard en 
oriëntatie 

Oriëntatle van de concernstaf: 
ondersteuning ondersteuning business-
concerntop activiteiten 

Bestuurlijke activiteiten: Concernsecretariaat Personeel & Organisatie 
Personeel & Organisatie Planning & Ontwikkeling 

- statutaire activiteiten Planning & Ontwikkeling Financiën & Economie 
- beleidsbepalende Financiën & Economie Veiligheid, Milieu, Gezondheid 

activiteiten Veiligheid, Milieu, Gezondheid & Technologie 
(Inclusief audltlng) & Technologie Sociale Eenheid 

Limburg/Bestuurscentrum 

Operationele DSM Research 
actlvlte Jten: 

- functionele activiteiten 

- dienstverlenende Interne Accountantsdienst Sociale Eenheid 
activiteiten Juridische Zaken Limburg/Bestuurscentrum 

Public Relallons lnd ustrie-TerreinBeheer 
DSM Services 
Juridische Zaken 

De concernstaven CPO, CPL, CFE en CVMGT scheppen in belangrijke mate de kaders voor de 
bestuurlijke gang van zaken binnen het concern. Ze worden derhalve aangeduid als 
beleidsbepalende activiteiten. 
Het huidige bestuurlijk centrum, met de concernstaven CPL, CPO, CFE en CVMGT, de centrale 
R&D en de bijzondere diensten van de Limburg BV (site-organisatie), heeft belangrijke 
kenmerken van een 'operationele holding'. Er zijn echter vele ontwikkelingen die duiden op een 
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verschuiving richting een 'management holding'. Voor verschillende concernstaven wordt 
bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt tussen staf- en service-activiteiten, waarbij de laatste op 
basis van contracten door de business units kunnen worden ingehuurd. Hierbij gelden voor 
verschillende services nog meerjarige afnameverplichtingen. Er is derhalve sprake van een 
overgangsfase. · 

1.2 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN DE BUSINESS-ACTIVITEITEN 

De business-activiteiten zijn geordend in divisies en business units. Het divisieniveau staat 
momenteel ter discussie. 
Binnen DSM hanteert men de typering: 'empowered business units' voor de organisatiesfructvur 
van de business-activiteiten. Feitelijk zit DSM midden in een transitiefase van een divisionele 
structuur met (de)centrale staven naar een structuur van business units met (de)centrale staven. 
Dit gaat gepaard met een reductie van de omvang van stafafdelingen op het bestuurlijk centrum 
en in de divisies. 
De divisies hebben in tegenstelling tot de business units een eigen juridische status (het zijn 
BV's) . Bij de divisies kan het volgende onderscheid naar functie worden gemaakt: 
- operating-divisie; 
- synergiecoördinator; 
- spanbreaker. 

Operatingdivisie: 
Dit betreft met name de divisies Koolwaterstoffen en DSM Energie. Het zijn eigenlijk business 
units die vanwege hun omvang, belang en rechtstreekse rapportage aan de RvB, divisies heten. 

Synergiecoördinator: 
De divisies DSM Kunststoffen, Chemicaliên & Meststoffen en Harsen worden tot deze groep 
gerekend. De divisies op dit niveau zijn bedoeld om bepaalde middelen- en kennissynergie 
tussen de zich daarin bevindende business units te realiseren. 

Spanbreak er: 
De divisies Fijnchemicaliên en Kunststofverwerking behoren tot deze groep. Dit zijn divisies die 
boven business units staan die min of meer autonoom opereren omdat ze uit zeer verschillende 
produktmarktcombinaties bestaan. Het divisieniveau treedt alleen op als beheerder voor de Raad 
van Bestuur. De ondersteunende diensten en functies op divisieniveau zijn in het geval van 
'spanbreakers' zeer beperkt van omvang. 

Synergie/operatingdivisie: 
De divisies Elastomeren en Engineering Kunststofprodukten behoren tot deze categorie. Zij 
bestaan uit 'operating companies' die geografisch gespreid zijn over de drie industriêle regio's 
(VS, Europa, Japan) . Het divisieniveau vormt het punt van afstemming tussen de verschillende 
regionale activiteiten. 

De huidige structuur is aan te duiden als een divisiestructuur met (de)centrale staven. Er bestaan 
plannen om de divisiestructuur te vervangen door een business unit-structuur. Hierbij zouden de 
bestaande business units direct aan de RvB gaan rapporteren en zou het tussenliggende 
divisieniveau verdwijnen. 

2 Procedurestructuren van het concern 

2.1 MIDDELENALLOCATIE-SYSTEEM 

INKOOP VAN KAPITAAL 
De financiering - het aantrekken van kapitaal - is centraal, bij de concernstaf CFE, ondergebracht. 
Op deze wijze wordt greep gehouden op·het concern en kan het concern tegen aantrekkelijker 
condities vermogen aantrekken van de vermogensmarkt dan de bedrijfseenheden afzonderlijk 
zouden kunnen. 
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CASH FLOW-BEHEER EN BUDGETTERING 
Cash flow-verevening gebeurt op centraal niveau. Er bestaat een dividendregeling voor het 
afromen van het eigen vermogen van de divisies. Cash flows worden beschouwd als 
concernbezit 

Er bestaat een dividendregeling die inhoudt dat zodra het eigen vermogen van een divisie boven 
de 40% uitstijgt, er een afroming vanuit het bestuurlijk centrum plaatsvindt. In de periode van de 
economische hausse in de tweede helft van de jaren tachtig heeft dit geleid tot een afroming van 
financiêle middelen bij divisies. Met de economische recessie, die vanaf begin jaren negentig 
speelt, betekent dit een zwakke balanspositie bij een aantal DSM-<livisies. 

GOEDKEURINGSPROCEOURES 
Met betrekking tot de goedkeuringsprocedures wordt een onderscheid gemaakt tussen grote en 
kleine projecten. Kleine projecten zijn projecten met een omvang tot 5 mln gulden. Grote 
projecten lopen vanaf 5 mln gulden. Bij grote projecten is een tweede grens aangebracht bij 50 
mln gulden. 
Projecten boven de 5 mln gulden moeten in ieder geval worden aangemeld door de divisies. Over 
investeringen tussen de 5 en 50 mln gulden kan een discussie plaatsvinden met het bestuurlijk 
centrum. Dit gebeurt zeker voor projecten die als zodanig zijn geoormerkt in het investeringsplan. 
In het investeringsplan worden deze projecten omschreven als ringprojecten (voorbehoud van de 
Raad van Bestuur) en sterprojecten (voorbehoud van de Raad van Commissarissen). 
Investeringen boven de 50 mln gulden worden altijd volledig behandeld door de Raad van 
Bestuur. 

ROL VAN CONTROLLERS 
De controllers in de lijn kennen een hiêrarchische rapportage aan de bedrijfseenheid (divisies, 
business units en werkmaatschappijen) en een functionele lijn met de F&E-afdeling (o.a. 
uitwisseling van vakinhoudelijke kennis). 

AANSPRAKELIJKHEID BIJ FAILLISSEMENT 
DSM NV stelt zich conform artikel 403 van het BW aansprakelijk voor haar Nederlandse 
dochterondernemingen. 

2.2 MONITORING-SYSTEEM 

RAPPORTAGESYSTEEM EN -FREQUENTIE 
Het rapportagesysteem van divisies (en business units) naar het bestuurlijk centrum is uitgebreid 
en frequent (maandelijks, per kwartaal, etc.). Het betreft naast financiêle informatie ook personele, 
technische en strategische informatie. Daarnaast bestaan uitgebreide rapportages over veiligheid, 
gezondheid, milieu en technologie. 
Voor de prestatiemeting van de business units bestaat het systeem van Business Strategie 
Dialogue (het BSD-systeem). Het BSD-systeem is concernwijd Ingevoerd. BSD-uitkomst is een 
Strategische Missie voor de BU, daarbij behorende Kritische Succes Factoren (KSF's) en daarop 
afgestemde Performance Indicatoren. Hiervoor worden streefwaarden ('targets') opgesteld, liefst 
afgeleid van concurrentiêle vergelijking (competitive benchmarl<ing). 
BSD's worden gemiddeld eens per drie jaar door de BU's gehouden en aan de RvB 
gepresenteerd. De jaarlijkse planningsronde (Strategisch Meerjaren Plan) is hierop gebaseerd en 
bevat een 'update' van de laatste BSD. 

BUSINESS-PLAN 
DSM kent een traditie van strategische planning waarbij de centrale afdeling CPL een belangrijke 
rol speelt. Jaarlijks wordt een beleidscyclus, een Strategische Meerjaren Planning (SMP) 
doorlopen waarbij de business units en divisies worden geacht een business-, een investerings
en een budgetplan te ontwikkelen. Deze plannen behoeven niet meer per se te passen binnen 
de richtlijnen van de centraal ontwikkelde concernstrategie (zoals in het verleden het geval was). 
Momenteel zijn de business-strategieên van de BU's de bouwstenen voor de concernstrategie 
c.q. het portfolio-management. 
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OVERLEGSTRUCTUUR 
Binnen DSM bestaat een uitgebreide overlegstructuur. Op het hoogste niveau is het 
concerntopoverleg en het referentenoverleg belangrijk voor de afstemming tussen concern- en 
business-strategie. De concernstaven Planning & Ontwikkeling (CPL), Financiën & Economie 
(CFE), Research en Personeel & Organisatie (CPO) hebben een belangrijke taak in het 
afstemmingsproces. Zij worden soms alle vier gevraagd een 'second opinion' te geven over 
investeringsplannen of -projecten. Ze vervullen bovendien soms een belangrijke begeleidende 
rol in de aanloop- en ontwikkelfase van de plannen. 

2.3 INCENTIVE-SYSTEEM 

BELONINGSSYSTEEM 
Het beloningssysteem bestaat uit een vast salaris en een prestatiebeloning voor het 
management. De bonus wordt formeel bepaald door de winst van de betreffende BUIDivisie en 
een aantal specifieke taakstellingen die per individu worden vastgesteld . Hier bestaan 
concernrichtlijnen voor. Het gebruik maken van het synergiepotentieel tussen de business units 
op eigen initiatief ('verlicht' eigenbelang) is een factor die wordt meegenomen in de beloning. 

BENOEMINGENSYSTEEM 
Binnen DSM wordt een speciale doelgroep (bestaande uit high potentials, hoger kader, topkader 
en executives; de top 400) beschouwd als concerneigendom. Van deze concerndoelgroep 
wordt centraal een dossier bijgehouden. Deze groep komt in principe in aanmerking voor een 
breder opleidingsprogramma (met o.a. management development, job rotation, etc.). 
Voor de benoemingen van leden van de RvS, divisie-, business unit- en stafdirecteuren (de top 
30-40) bestaat een speciale commissie , de Executive Development-commissie. In deze 
commissie zijn de directeuren van de belangrijkste divisies en concernstaven vertegenwoordigd. 
De RvB is hier nauw bij betrokken. 

3 Situationele factoren 

3.1 KENMERKEN VAN DE BUSINESS-PORTFOLIO 

Bij de samenstelling van de activiteitenportfolio tracht men in het algemeen de concernrisico's te 
beperken door zich meer te richten op activiteiten die direct of indirect voorzien in de primaire 
levensbehoeften, zoals voeding, kleding, huisvesting, gezondheidszorg, transport en 
vrijetijdsbesteding. 

3.1 .1 Samenstelling van de portfolio 

De basis van het concern wordt gevormd door een breed scala van activiteiten die zijn geordend 
in zeven kerngebieden. 
De activiteiten van DSM zijn geordend in 9 divisies, waaronder circa 25 business units opereren. In 
tabel 3 staan de divisies en business units vermeld. 
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TABEL 3 Activiteiten van DSM geordend in divisies en business units (1993) 

Divisie Business units Divisie- Omzet-
omzet aandeel 

DSM Koolwaterstoffan Koolwaterstoffan 811 9.7% 

DSM Kunststoffan Polyetheen 2115 25.3% 
Polypropeen 
ABS/SMA/PC 
Engineering plastics 

DSM Elastomeren DSM Elastomeren Europa 573 6.8% 
DSM Copolymars 
DSM Thermoplastische 
Elastomeren 
DSM ldamitsu 
DSM High Performance Vezels 

DSM Chemicaliën & Maststoffen Caprolactam 1824 21 .8% 
Industriële chemicaliën 
DSMAgro 
Acrylonitril 

DSM Fijnchemicaliën DSMAndano 468 5.6% 
DSM Special Produels 
Holland Swaataner Company 

DSM Harsen Coating Harsen 1154 13.8% 
Industriële harsen 
Compounds & Mouldings 
Radeure Produels 

DSM Kunststofverwerking Curver Rubbermaid 782 9.3% 
Fardem Packaging 
Recycling 

DSM Engineering DSM Engineering Plastic 473 5.6% 
Kunststofproduktan Produktan Europa 

DSM Engineering Plastic 
Produktan Noord-Amerika 
DSM Engineering Plastic 
Produkten Azië/Pac~ic 

DSM Energie +overigen DSM Energie Nederland 176 1.6% 
Deelnemingen 

8376 
Interne leveringen ~ 
DSMTotaal 8040 

Hieronder worden enkele uitspraken gedaan over de samenhang tussen de activiteiten. Hierbij 
wordt gekeken naar onderlinge toelevering (van grondstoffen), gebruik van gemeenschappelijke 
middelen (utilities), overlap van commerciêle kanalen en het gebruik van merknamen. 

grondstoffen 
Binnen het concern zijn diverse bedrijfseenheden toeleverancier aan andere. Op het niveau van 
de divisies bepalen de onderlinge leveranties ongeveer 10% van de omzet (op het niveau van de 
business units bedraagt dit percentage circa 20%). De divisie Koolwaterstoffen is een belangrijke 
grondstofleverancier aan de divisies Kunststolfen en Chemicaliên & Meststoffen. De divisie 
Kunststolfen is een belangrijke interne leverancier van o.a. de basiskunststollen polyetheen en 
polypropeen binnen het concern. Een business unit als Engineering Plastics van de divisie 
Kunststoffen heeft op haar beurt bijvoorbeeld weer een input naar de divisies Engineering 
Kunststofprodukten. Ook een divisie als Kunststofverwerking waarin Reko (de recycling-activiteit) 
is opgenomen, bevestigt de verticale integratie van activiteiten. 

utilities 
DSM is een verticaal geïntegreerd concern, dat een belangrijk deel van zijn bestaansrecht dankt 
aan de schaal- en integratie-elfeeten die op de produktielocatie in Limburg zijn gerealiseerd. 
Voorbeelden van algemene utilities zijn de centrale research, de afdeling Utilities (stoom, stroom, 
gassen), de infrastructuur van het bedrijfsterrein en de gemeenschappelijke services (bewaking, 
geneeskundige dienst, etc). 
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commerciële kanalen 
Tussen verschillende activiteiten bestaat belangrijke overlap in 'customer base'. Als we 
bijvoorbeeld kijken naar de activiteiten binnen de Kunststofdivisie, dan is sprake van een overlap 
van Polyetheen en Polypropeen op de verpakkingsmarkt Op deze markt zijn beide activiteiten als 
het ware communicerende vaten. Polypropeen, ABS en Engineering Plastics kennen 
bijvoorbeeld weer een overlap in marktgebieden als 'elektronische/elektrotechnische sector', 
'algemene industrie' en 'vrije tijd'. 
Daarnaast worden -zeker in het buitenland- onderdelen van divisies met behoud van autonomie 
en eigen marketingorganisatie fysiek bij elkaar geplaatst. Op deze wijze kan men elkaar klanten 
toespelen of onderlinge concurrentie met dezelfde klant voorkomen. 

merknamen 
Het gebruik van merknamen hangt af van de markt. In de industriêle markt zullen de produkten in 
het algemeen onder de naam DSM worden verkocht. In de consumentenmarkt bestaat veel meer 
vrijheid en diversiteit. Een business unit als Curver Rubbermaid die actief is in de 
consumentenmarkt, opereert bijvoorbeeld zeer autonoom. 

3.1.2 Karakteristieken van de business-omgeving 

Bij de karakteristieken van de business gaat het primair om karakteristieken van de business
activiteiten die concernrisico's met zich meebrengen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als 
investeringsomvang en 'pay back'-periode, conjunctuurgevoeligheid, risico's met betrekking tot 
veiligheid en milieu, etc. 
De portfolio van DSM bestaat in 1993 nog voor een belangrijk deel uit basischemieprodukten. De 
basischemie is gesitueerd onder in de bedrijfskolom en reageert met een multiplier-effect op 
economische bedrijvigheid in andere sectoren. Bij economische groei profiteert de basischemie 
meer dan gemiddeld, bij een economische recessie komen de klappen echter extra hard aan. 
Het concern heeft sinds midden jaren tachtig de inspanningen verhoogd om met fijnchemicaliên, 
performance-produkten en voorwaartse integratie een groter aandeel van minder 
conjunctuurgevoelige produkten in de portfolio te realiseren. Het aandeel van deze activiteiten in 
de concernomzet bij DSM is nog te beperkt om de conjunctuurcycli in de basischemie te dempen. 
Bij de concerntop bestaat o.a. een wens tot uitbreiding in de fijnchemie. Ruim voor het jaar 2000 
moet de omzet van de divisie Fijnchemicaliên zijn verdubbeld tot 1 miljard gulden. Voor de 
versterking van de fijnchemie wordt ook samenwerking met derden gezocht. Onlangs is DSM 
Andeno een joint venture (Chemferm) aangegaan met Gist-Brocades op het gebied van 
antibiotica. 
Vanwege de hoge aanloop- en ontwikkelkosten van fijnchemicaliên worden (tot nu toe kleine) 
acquisities in het Verre Oosten gepleegd. Hier is de noodzakelijke kennis aanwezig en zijn de 
kosten van de factor arbeid aanmerkelijk lager dan in Europa. 

produkt/procesinnovatie 
DSM heeft binnen de chemiewereld een naam opgebouwd op het gebied van 
proeestach nologie. 
Voor een middelgrote onderneming als DSM drukken R&D-kosten relatief zwaar. In 1993 waren 
circa 2.050 medewerkers betrokken bij R&D (1 0% van het personeelsbestand). De R&D-uitgaven 
bedroegen 390 mln gulden (in de jaren hiervoor gemiddeld 425 mln gulden). De uitgaven 
bedragen ongeveer 5% van de concernomzet De R&D-activiteiten richten zich met name op 
kostenverlaging bij de produktie, verbeteringen op het gebied van het milieu en ontwikkeling van 
nieuwe produkten. 
De R&D-activiteit is voor een belangrijk deel centraal georganiseerd (1.150 personen). De 
effectiviteit van research- en ontwikkelingsactiviteiten tracht men te verbeteren door de business 
units als opdrachtgever grotere zeggenschap te geven bij de keuze en voortgang van de 
projecten. 

fase in de produktlevenscyclus 
Het concept van de produktlevenscyclus wordt (in de vorm van de ADL-methodiek) binnen het 
concern gehanteerd bij de opstelling van de concernstrategie en het strategisch kader voor 
middelenallocatie (SMP-ronde). Binnen het concern verkeren relatief veel produkten in de 
volwassenheidsfase. 
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conjunctuurgevoeligheid 
DSM is een cyclisch bedrijf. De reductie van de conjunctuurgevoeligheid is een belangrijk thema 
van het concernbeleid. De huidige brede portfolio van activiteiten, de internationalisatie (met 
expansie in de VS en het Verre Oosten), de efficiency-maatregelen en de uitbouw van 'specialty
activiteiten', zijn alle bedoeld om het concern minder conjunctuurgevoelig te laten worden. 
Door de economische recessie en moordende concurrentie (o.a. vanuit Oost-Europa) wordt men 
veel nadrukkelijker geconfronteerd met de noodzaak van efficiency-maatregelen om de 
rentabiliteit van de bestaande business-activiteiten te beschermen. 

internationalisatie 
De activiteiten van DSM zijn geografisch geconcentreerd in Europa. Hierwordt 75% van de omzet 
afgezet en 85% geproduceerd. In Noord-Amerika wordt ruim 15% van de omzet gerealiseerd. 
Sinds 1990 wordt ongeveer 10% van de omzet in het Verre Oosten behaald. Met name in deze 
regio ziet het concern belangrijke expansiemogelijkheden, o.a. op het gebied van de fijnchemie. 

TABEL 4 Geografische spreiding van activiteiten van DSM 
(naar omzetbestemming en -herkomst per 31 december 1993) 

Regio Omzet naar 
bestemmlna herkomst 

Nederland 13,8% 61,7% 
Rest Europese Unie 55,8% 21,3% 
Rest Europa 56% 11% 
Noord Amerika 15,3% 15,5% 
RestWereld 9,5% 0,4% 

TABEL 5 Geografische spreiding van activiteiten van DSM 
(personeelsbestand per 31 december 1993) 

Personeel 
absoluut ~ocentueel 

DSM Limburg BV 8.730 42,4% 
Overige vestigingen Nederland 3.499 17,0% 
Overige vestigingen Europa 6.129 29,8% 
Vestigingen in de VS 2.138 10,4% 
Overige vestigingen 96 0,4% 
Totaal 20.592 100% 

Binnen de chemie is sprake van globalisering van de markt. Dit betekent dat de traditionele 
segmentering van regionale markten vervalt en men zich moet instellen op wereldprijzen. 
Bij het bepalen van een internationalisatiestrategie moeten integratie- en schaalvoordelen van 
een grote 'mondiale' vestiging worden afgewogen tegen de transportkosten en voordelen van 
muitilokale aanwezigheid (service, leverbetrouwbaarheid, snelheid, etc.). Deze afweging is niet 
voor alle activiteiten eensluidend maar verschilt per soort activiteit. 
Met het oog op de globalisatie in de chemiemarkt ligt een samenwerking met 'derden' voor de 
hand; een samenwerking zal moeten resulteren in verbeteringen op het gebied van 
grondstoffenpositie, technologische basis en/of geografische spreiding van activiteiten. 

maatschappelijke acceptatie 
Aan chemie-activiteiten zijn belangrijke maatschappelijke risico's verbonden. Bij de primaire 
ordening van het concern komt dit tot uitdrukking in de aanwezigheid van de concerndienst 
VMGT en de nieuwe activiteiten die vanuit de concernstaf CPL zijn opgestart met betrekking tot 
'recycling' van DSM-produkten. 
De concerndienst VMGT heeft een belangrijke controlerende taak m.b.t. de risico's op het gebied 
van veiligheid, milieu en gezondheid. Naast maandelijkse rapportages worden door deze 
concerndienst ook zogenaamde 'audits' uitgevoerd. 
De concernstaf CPL is nauw betrokken bij de ontwikkeling van activiteiten op het gebied van 
recycling van kunststofprodukten. 
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3.2 KENMERKEN VAN DE INTERNE ORGANISATIE-OMGEVING 

CONCERNSTRATEGIE 
DSM heeft als concernstrategie gekozen voor concentratie van de activiteiten op een zevental 
kerngebieden waarin het concern internationaal een leidende positie inneemt of zal kunnen 
bereiken. De kerngebieden zijn: basismaterialen (koolwaterstoffen en basispolymeren), 
performance-materialen (engineering kunststoffen, synthetische rubber en constructieharsen). 
kunststofverwerking (engineering kunststofprodukten, composieten, compounds, 
consumentenprodukten en verpakkingen), chemische basisprodukten (caprolactam, melamine, 
acrylonitril, etc.), fijnchemie, harsen, opsporing en winning van olie en gas (niet als operator). 

Enkele hoofdlijnen uit het plan DSM 2000 (1991) luiden: 

(1) Binnen de bestaande activiteitenvelden een focus op produkten met een hogere 
toegevoegde waarde 
Binnen de bestaande activiteitenvelden wil DSM in toenemende mate produkten in haar portfolio 
opnemen die zich dichter tegen eindmarkten (consumenten) bevinden en/of een 'specialty'
karakter hebben. Deze produkten kennen over het algemeen een hogere toegevoegde waarde 
en zijn minder conjunctuurgevoelig. 

(2) Decentralisatie en overhead-reductie 
Binnen het concern leeft de opvatting dat de organisatie platter en doorzichtiger moet worden. 
Het divisieniveau staat ter discussie. In de nieuwe organisatiestructuur die het concern voor ogen 
staat, zijn de business units de primaire resultaatverantwoordelijke eenheden. 

(3) Efficiency-verbetering en uitbesteding 
Vanuit het besef dat een lage kostenpositie belangrijk is, zelfs in de business met een meer 
specialty-karakter, worden sinds 1991 belangrijke efficiency-maatregelen doorgevoerd. Tevens is 
een aantal diensten (o.a. onderhoudsdiensten) uitbesteed. De maatregelen hebben in 1992-
1993 geleid tot een aanzienlijke toename van het aantal personen dat onder hiêrarchische 
verantwoordelijkheid van de business units werkzaam is en derhalve tot een afname van het aantal 
personen dat buiten de hiêrarchische verantwoordelijkheden van de business units werkt , 
namelijk van 8.000 tot circa 4.500. 

AANSTURINGSSTIJL 
De huidige leden van de RvS kennen een 'life time'-carrière binnen het concern. De leden zijn 
daardoor zeer goed bekend met de business en operationeel georiênteerd. 
De aansturingsstijl is gebruikmakend van de terminologie van het eresap te typeren met 
'directing/running'. 

ONTWIKKELINGSPAD 
DSM kent een ontwikkelingspad dat tot ver in de jaren tachtig kan worden aangeduid met interne, 
concentrische groei. Dit heeft geleid tot een concern met één machtscentrum, namelijk de 
concerntop (RvC, RvS, directeuren van concernstaven en divisiehoofden) en een homogene 
cultuur. 
Van Londen (1990) hanteert voor DSM de benaming 'een breedte cultuur met organische groei'. 
Er is sprake van een uitgewaaierde technologie en veel produkten over de wereld voornamelijk 
autonoom gegroeid . 

ORGANISATIEGUL TUUR 
De van oorsprong functionele structuur betekende veel coördinatie en overleg op het hoogste 
niveau en een typische top down-benadering met betrekking tot beleidsvorming en -uitvoering. 
Met de invoering van de divisiestructuur in de jaren '70 bleef de ondernemersfunctie in hoge mate 
in de concerntop gelokaliseerd. 
De nieuwe concernfilosofie met 'empowered' business units betekent een breuk met de 
bestaande organisatiecultuur. Gebruikmakend van het begrippenkader van Harrison kan de 
organisatiecultuur van DSM worden aangeduid met een functie- en taakcultuur. 
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OMVANG VAN HETCONCERN 
De omvang van het bestuurlijk centrum kan tot in de jaren tachtig worden gerelateerd aan de 
omvang van het totale concern. Met de komst van de divisies, met eigen stafafdelingen, de 
toename van externe groei (acquisitie) en internationalisatie is de relatie niet meer van toepassing. 
Het concern is qua omzet (van 10,7 naar 8 miljard gulden) en personeel (van circa 29 naar 21 
duizend mensen) gekrompen sinds 1989. Afslankingen vinden met name op het tussenliggende 
divisieniveau plaats. 

FINANCII:LE SITU A TIE 
Bij het onderzoek kwamen geen aanwijzingen naar voren die duiden op een belangrijke invloed 
van de huidige financiêle situatie van het concern op de bestaande primaire ordening. 
Op de economische recessie wordt wel geanticipeerd met investeringsbeperkingen en 
kostenbesparingen. In 1993 zijn de investeringen met 300 miljoen verminderd, tevens is een 
zelfde bedrag aan kostenbesparingen gerealiseerd. 



TABEL 6 

systeem 

- kapitaalinkoop 
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lnrichtingsvormen als samenhangende keuzen van positie- en 
procedurestructuren (31-12-1993) 

decentrale 
kapitaalinkoop 

decentrale kapitaalinkoop 
binnen centraal kader 

- cash flow-verevening geen cash flow
verevening 

cash flow-verevening 

- goedkeurings
procedures 

- detachering 
controllers 

- faillissementsrisioo 

systeem 

- omvang rapportage 

- evaluatiehorizon 

- overlegstructuur 

- beleidsdocument 

systeem 

- beloningssysteem 

- benoemingenbeleid 

geen officiêle goed
keuringsprocedures 

geen datachtering 
controllers 

faillissementsrisico bij 
unit 

beperkt aantal 
financiêle ratio's 

korte termijn 

beperkte goedkeurings
procedure 

controllers In de lijn 

financiêle en enkele 
strategische doelen 

geen formeel overleg weinig formeel overleg 

business- en jaarplan op business- en jaarplan 
een A4 zeer beperkt van omvang 

prestatiebeloning op 
basis van rentabiliteit 
eigen unit 

geen formeel 
benoemingenbeleid 

prestatiebeloning voor
namelijk gekoppeld aan 
rentabiliteit eigen unit 

enkele procedures voor 
benoemingen 

:!:m:a~ 
'l'%» samenhang van de primaire ordening van DSM NV 

met de inrichtingsvormen 
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TABEL 7 Kenmerken van de componenten van de primaire ordening in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Componenten van de Uitwerking/toelichting Samenhang met 
primaire ordening lnrlchtlngsvorm 
Positiestructuur: 
Bestuurlijk centrum operationele/management holding Python/Turbo Polyp 

concernstaven: 
CPL, CPO. CFE,VMGT, Research 

overige afdelingen: 
JZ, PR, IA 
SEL, ITB, DSM Services 

Business-activiteiten divisiestructuur met (de)centrale staven Turbo Polyp 

Proeed urestructuren: 
Middelenallocatie-systeem kenmerken: Python/Turbo Polyp 

- centrale kapitaalinkoop 
- dividendregeling 
- uitgebreide goedkeuringsprocedures 
- controllers in de lijn 
- concernaansprakelijkheid bij faillissement 

Monitoring-systeem Business Strategie Dialogue-systeem: Turbo Polyp 
- naast financiële info ook personele, 
technisch9 en strategische info (KSF's, SI's) 

overlegcultuur: 
-SMP-ronde 
- second apinion RvB en CPL, CPO, CFE 

Incentive-systeem beloningssysteem: 
- bonus op basis van afdelingsresultaat, 

Turbo Polyp!Python 

benutting coördinatiepotentieel en een aantal 
persoonlijke factoren 

benoemingensysteem: 
- executiv9 developm9nt-commissie 
- identificatie van omvangrijke 
concerndoeiQroep 
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TABEL 8 Kenmerken van de portfolio van business-activiteiten in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Situationele factor U ltwe rkl ng/toellcht lng Samenhang met 
(contingentie) lnrlchtlngsvorm 
Samenstelling van de aantal business units (< 50) Zweefmolen/Turbo Polyp 
portfolio circa 25 

aantal business-sectoren (>3) 
7 kerngebieden, 14 SB I-klassen (CBS, 1993) 

onderlinge afhankelijkheid tussen de business-
activiteiten m.b:t. grondstoffen, utilities, 
commerciële kanalen (met name op locatie in 
Geleen) 

Aard van de business risico's verbonden aan de aard van de Zweefmolen/ Turbo Polyp 
business: 

omvang en pay back-periode van 
investeringen: 
- R&D-uitgaven zijn 5% van omzet 
- R&D-personeel is 1 0% van het totaal bestand 

produkUprocesinnovatie: 
- commodity business 
• procesinnovatie (kapitaalintensief) 
- speciaky business 
• produkt- en procesinnovatie 
(kapitaal- en kennisintensief) 

fase produktlevenscyclus: 
-veel basischemieprodukten in de 
rijpheidsfase (ADL-matrix) 
- ambitie van groei in de lijnchemie 

internationalisatie: 
- mondialisering van de chemiemarkt 
-regionale spreiding (V.S., V.O.) nog beperkt 

conjunctuurgevoeligheid 
- zwaartepunt in basischemie met een sterk 
cyclisch karakter 

maatschappelijke acceptatie 
- VMGT-beleid 
- corporale new business development op het 
gebied van 'recycling' en milieu 



TABEL 9 

Situationele 

Analyse case-studie DSM NV 

Kenmerken van de interne organisatie-omgeving in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

factor Uitwerking/toelichting Samenhang met 
(contingentie) Inrichtingavorm 
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Concernstrategie mondiale speler met een leidende positie voor Zweefmolen/Turbo Polyp 
een aantal hoogwaardige chemie-activiteiten 
binnen de 7 kerngebieden 

hoofdlijnen van beleid: 
- internationalisatie 
- basisch'emie, fijnchemie, materialen en 
voorwaartse integratie 
- decentralisatie, overheadreductie, 
uitbesteding 

Aansturingsstijl van het de leden van de RvB kennen een 'l~e time'- Turbo Polyp/Python 
topmanagement carrière binnen het concern. Er is sprake van 

een sterke operationele betrokkenheid ('hands 
on') 

de aansturingsstijl is, gebruikmakend van het 
begrippenkader van het Cresap, aan te duiden 
met directing/running 

Ontwikkelingspad in de DSM kan tot in de jaren tachtig worden Turbo Polyp/Python 
concernhistorie aangeduid als een concern dat voornamelijk 

autonoom is gegroeid. Vanaf de jaren tachtig 
is sprake van een mix van in- en externe groei. 

Organisatiecultuur DSM heeft, gebruikmakend van de indeling 
van Harrison, kenmerken van de 1unctie-' en 

Python 

'taakcultuur' 

Omvang van het concern een directe relatie tussen concernomvang en nvt 
omvang van het bestuurtijk centrum is vanaf 
de jaren tachtig door externe groei (acquisitie) 
en internationalisatie van activiteiten niet meer 
te leggen 

Financiële situatie van het DSM anticipeert op het cyclisch karakter van nvt 
concern de business-activiteiten. 

De huidige financiële structuur heeft geen 
directe relatie naar de primaire ordening van 
het concern. 
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4 Conclusie 

In de huidige situatie is de primaire ordening van het concern te typeren als Turbo Polyp. Het 
bestuurlijk centrum is geêvolueerd van een 'operationele holding' naar een 'management 
holding'. Binnen de bestaande primaire ordening zijn de concernstaven CPL, CPO en CFE een 
belangrijke kaderscheppende afdelingen voor wat betreft dè bestuurlijke gang van zaken binnen 
het concern. R&D is de enige bedrijfsfunctie van het primaire proces die voor een belangrijk deel 
centraal is georganiseerd. Daarnaast bestaat een aantal ondersteunende diensten (o.a. DSM 
Services, ITB, etc.). 

Bij de analyse van de primaire ordening van DSM kwamen o.a. de volgende aandachtspunten naar 
voren : 
- de bestaande divisiestructuur staat ter discussie ; 'empowered' business units zouden de 
basisbouwstenen van het toekomstige concern moeten vormen: 
- keuzes met betrekking tot de primaire ordening van het concern zullen voor een belangrijk deel 
worden bepaald door de samenstelling van de toekomstige portfolio van activiteiten: 
• handhaving van het huidige brede activiteitenveld met 7 kerngebieden zet de bestaande 
inrichtingsvorm onder druk; een verdere evolutie in de richting van een Zweefmolen-vorm ligt 
hierbij voor de hand; 
• het speelveld met 7 kerngebieden is ruim gedefinieerd; met het oog op de globalisatie van de 
chemiemarkt is het de vraag of een middelgroot concern als DSM zich een dergelijk breed 
activiteitenveld kan blijven permitteren. 
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Analyse van de case-studie Gist-Brocades NV 
Deze analyse is gebaseerd op schriftelijke bronnen (jaarverslagen, brochures, krante- en 
tijdschriftartikelen), enkele eerdere case-studies over Gist-Brocades (Bomers e.a., 1990, 1991), 
een presentatie onder de titel Strategie reorientation in Gist-Brocades van ir. J.A. Roels (dd. 24 
juni 1992) en interviews met medewerkers van het concern. De analyse geeft een beeld van de 
primaire ordening van het concern voor de situatie tot eind 1993. De interviews werden 
afgenomen met de volgende personen: 

dr. P.J. Strijkart (6-2-1992) 
drs. G.M.C. van der Heijden (12-5-1992/10-2-1993) 
dr. G.M.C. van Beynum (11-11 -1992) 
H.S. ten Haave (23-10-1992) 
mw. H. Worm (2-7-1992) 

Proflel van het concern 

(ex-lid Raad van Bestuur) 
(Personeel & Organisatie) 
(GbSite) 
(Agro-Business Group) 
(adviesbureau EMP) 

Koninklijke Gist-Brocades NV is een internationaal opererend biotechnologieconcern, dat zich 
richt op de toelevering van produkten aan industriële ondernemingen in diverse markten. Het 
maakt hierbij gebruik van kennis die is ontwikkeld op het gebied van fermentatietechnologie, 
enzymtechnologie, bakkerij- en wasmiddelenapplicaties en moderne genetica. Het concern is 
een van de grootste producenten ter wereld van bakkersgist, van penicilline (en daarvan 
afgeleide intermediates) en van enzymen. 
De hoofdvestiging van Gist-Brocades bevindt zich in Delft. De onderneming beschikt over 
produktiefaciliteiten enlof verkooporganisaties in bijna alle EG-landen, de VS en andere delen 
van de wereld . Het concern kent in 1993 een omzet van 1,7 miljard gulden en een 
personeelsbestand van ruim 5000 mensen. 

Een analyse op basis van het diagnosemodel 

1 Positiestructuur 

Bij de analyse van de positiestructuur van het concern wordt een onderscheid gemaakt tussen 
de positiestructuur van het bestuurlijk centrum en die van de business-activiteiten. 

1.1 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN HET BESTUURLIJK CENTRUM 

Tot het bestuurlijk centrum worden gerekend de Raad van Bestuur en de afdelingen die op 
concernniveau opereren. 
Van de drie leden van de Raad van Bestuur in 1989 is eind 1993 alleen de heer Scheffer nog in 
functie. Zijn collega, de heer P.J. Strijker!, heeft per 1 juli 1993 zijn functie om 
gezondheidsredenen neergelegd. Samen vormden zij na het vertrek van de toenmalige 
voorzitter Brasser in 1989 het duo dat overbleef. 
Herman C. Scheffer (1950) (voorzitter) is werktuigbouwkundige, met ervaring in nucleaire 
technologie. Hij kwam in 1975 bij Gb in dienst en is in de loop van de jaren van technische naar 
algemene directiefuncties opgeklommen. Hij is sinds 1986 lid van de Raad van Bestuur. Zijn 
huidige commerciële gerichtheid is een belangrijke reden waarom hij bestuursvoorzitter is 
geworden. 
Pieter Jacobus Strijkart (1936) is microbioloog, heeft negen jaar bij het Nat-Lab van Philips 
gewerkt en vervolgens verscheidene academische en onderzoeksfuncties gehad, voor hij in 
1979 bij Gb kwam. 
De Raad van Bestuur zal naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst opnieuw worden uitgebreid. 
Onder Scheffer is de RvB van aard en status veranderd. De RvB acht zich als team 
verantwoordelijk voor het concernbeleid en de voorzitter beschouwt zich als primus inter pares. 

Na de breuk binnen de RvB in 1989 werd door de overgebleven leden gekozen voor een 
andere, meer open wijze van aansturing. Dit leidde eind 1990 tot de instelling van het Gist
Brocades Management Team (GbMT). 
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Het GbMT is in juridische zin een overlegorgaan met een adviserende taak, de uiteindelijke 
beslissingen blijven aan de RvB. Door de aanwezigheid van de heer Scheffer in het team 
fungeert het GbMT in de praktijk feitelijk als een besluitvormend orgaan. 
In het GbMT hebben naast de heer Scheffer de directeuren van drie divisies en de business unit 
Savoury lngredients, de directeuren van de afdelingen F&A, R&D, P&O en de hoofden van de 
afdelingen Corporale Strategy & New Business Development en Corporale Communications 
zitting . 
Naast de RvB en het GbMT zijn op het bestuurlijk . centrum de volgende afdelingen 
ondergebracht: Financiën & Administratie, Research & Development, Personeel & Organisatie, 
Materialendienst (Inkoop), Algemeen Secretariaat & Juridische Zaken, Centrale Technische Staf, 
Octrooien, Merken & Registratiezaken, Corporale Communications, Corporale Strategy & New 
Business Development en Corporale Health, Safety & Environment. 

TABEL 1 Concernafdelingen van Gist-Brocades en hun omvang (in aantallen personen) 
(ultimo 1993) 

Concernafdelingen Omvang (aantal personen) 
Financiën & Administratie 90 
Research & Development 481 
Personeel & Organisatie 45 
Materialendienst (Inkoop) 36 
Centrale Technische Staf 79 
S~e (Corporale Health, Safety & Environment ) 238 
Corporale Strategy & New Business Development 17 

Staf (waaronder) : 78 
-Algemeen Secretariaat & Juridische Zaken 
-Octrooien, Merken & Registratiezaken 
- Corporale Communications 

Pensioenfonds 6 
Totaal: 1070 

Het aantal en de omvang van de meeste afdelingen op het bestuurlijk centrum is in de afgelopen 
jaren afgenomen. 
Per 1-1-1994 wordt de centrale R&D-functie voor het grootste deel decentraal ondergebracht. 
Dit is een van de voorbeelden van het proces van scheiding van operationele taken tussen het 
bestuurlijk centrum en de business-activiteiten. 
Het bestuurlijk centrum wordt kleiner maar houdt naast een strategische toch ook nog een 
operationele taak. De aanwezigheid en omvang van afdelingen als Materialendienst, Centrale 
Technische S1af, Site (Corporale Health Safety & Environment) en Corporale New Business 
Development duiden op operationele betrokkenheid van het bestuurlijk centrum. 

TABEL 2 Ordening van de concernafdelingen van het bestuurlijk centrum naar 
aard en oriëntatie 

Oriêntatle van de concerndienst 
Ondersteuning Ondersteuning business-
concerntop activiteiten 

Statutaire en Algemeen Secretariaat & Financiën & Administratie 
beleldsbepa lende Juridische Zaken Personeel & Organisatie 
activiteiten Financiën & Administratie New Business Development 

Personeel & Organisatie 
Corporale Communications 
Corporale Strategy 

Operationele activiteiten: Materialendienst 
Research & Development 

- functionele activiteiten 
- dienstvertenende Octrooien, Merken & Centrale Technische Staf 
activiteiten Registratiezaken Octrooien, Merken & 

Site (Corporale Health, Safety Registratiezaken 
& Environment) S~e (Corporale Health, Safety 

& Environment) 
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Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het bestuurlijk centrum zich 
bevindt in een overgangssituatie van een operationele holding naar een management holding. 

1.2 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN DE BUSINESS-ACTIVITEITEN 

De activiteiten van Gist-Brocades zijn geordend in divisies en business units. Per 31-12-1993 
kende het concern de volgende divisies: Food lngredients Division (FID) , lndustrial 
Pharmaceutical Produels Division (IPPD) en de Bio-Specialties Division (BSD). Per 1-1-1994 
wordt de FID opgesplitst in de Bakery lngredients Division (BID) en Business Unit Savoury 
lngredients (BUSI) . 
De organisatiestructuur van de business-activiteiten na de herbezinning in 1989 wordt wel 
aangeduid met een houthakkershand met drie vingers, die van onderen gespleten zijn. De drie 
vingers staan voor de kernactiviteiten: gist (+ bakkerij-applicaties), antibiotica 
(penicilline/intermediates) en enzymen. De verdere uitsplitsing staat voor de business units en 
de pmc's binnen de business units. 
Een divisiedirecteur kent een integrale verantwoordelijkheid voor het divisieresultaat. Hij geeft 
leiding aan een management team, dat veelal bestaat uit een commercieel manager, een 
produktie manager, een personeelsmanager, een controller en een technology-manager. 
Eind 1993 rapporteren zij allen, met uitzondering van de controller, hiërarchisch aan de divisie
directeur. Een controller is vanuit de afdeling F&A gedetacheerd naar de bedrijfseenheden. 
Hij/zij is lid van het managementteam van de divisie maar rapporteert hiërarchisch aan de afdeling 
F&A. 
Voor de afstemming van staf- en lijnactiviteiten voor functies als P&O en F&A en Interne 
Communicatie zijn overlegorganen gecreëerd: 'Draaischijf P&O', 'Draaischijf F&A', 'Draaischijf 
Interne Communicatie' etc. 

De positiestructuur van de business-activiteiten benadert het meest de typering 'divisiestructuur 
met decentrale staven'. Belangrijke operationele functies van de waardeketen (zoals produktie, 
verkoop, marketing, etc.) zijn in principe aan de bedrijfseenheden overgedragen. 

2 Procedurestructuren van het concern 

2.1 MIDDELENALLOCATIE-SYSTEEM 

INKOOP VAN KAPITAAL 
Het aantrekken van vermogen (uitgifte van aandelen en aantrekken van vreemd vermogen) 
gebeurt centraal op het bestuurlijk centrum. 

CASH FLOW-BEHEER EN BUDGETTERING 
De bedrijfseenheden kunnen niet vrij beschikken over de eigen cash flows. Cash flows worden 
beschouwd als concernbezit en over de verdeling ervan wordt centraal beslist. Er is sprake van 
overheveling van financiële middelen van 'rijpe' activiteiten, zoals die zich bijvoorbeeld in de I PPD 
bevinden, naar nieuwe veelbelovende activiteiten, die bijvoorbeeld zijn ondergebracht in de 
Corporale New Business Development (CNBD). 
Voor de centrale afdelingen (zoals R&D) is sprake van een kostenbudget, voor de 
bedrijfseenheden (divisies, bu's) wordt een uitgavenbudget gehanteerd. · 

GOEDKEURINGSPROCEDURES 
Alhoewel de meeste investeringen zijn besproken bij de discussies rond de business-plannen 
geldt voor elke grote investering een aparte goedkeuringsprocedure. De procedure neemt in 
lengte toe met de hoogte van de investering. Voor investeringen vanaf 1 miljoen gulden is een 
aparte goedkeuring van de RvB vereist. 

ROL VAN CONmOLLEAS 
De controller kent een dubbele aansturing: de hiërarchische baas is de afdeling F&A, daarnaast is 
de controller lid van het managementteam van de divisie. Er bestaan plannen om dit te wijzigen 
en de controller evenals andere functionarissen van het managementteam hiërarchisch aan de 
divisiemanager te laten rapporteren. 
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AANSPRAKELIJKHEID VOOR FAILLISSEMENT 
Het concern is conform artikel 403 van het BW aansprakelijk voor de in Nederland gevestigde 
dochterondernemingen. 

2.2 MONITORING-SYSTEEM 

RAPPORTAGESYSTEEM EN -FREQUENTIE 
Maandelijks wordt door de divisies en business units over de volgende onderwerpen 
gerapporteerd: activa, omzet, winst, personeelsomvang, budget. Zaken aangaande de strategie 
van de bedrijfseenheid komen uitgebreid in de jaarlijkse budgetronde ter sprake en meer 
terloops in het maandelijks overleg. 

BUSINESS-PLAN 
Binnen het concern hanteert men geen formele planningscyclus. Wel wordt er jaarlijks een 
business-plan per bedrijfseenheid (divisie, business unit) opgesteld. Na de bespreking met de 
concerntop worden de business-plannen met de daarin opgenomen budgetten vastgesteld. Dit 
betekent niet dat de bedrijfseenheden vrij over de vastgestelde budgetten kunnen beschikken. 
Voor grote investeringen bestaan, zoals eerder gesteld, aparte goedkeuringsprocedures. 
In 1990 is een Strategisch Business-plan (Stratbus) ontwikkeld als vervolg op de herbezinning. 
Dit korte-termijnplan is in 1991 aangevuld met een Corporale Development Plan, waarin de 
groeiopties voor de kernactiviteiten op de middellange termijn werden verkend. Dit concernplan 
vormt de hoofdlijn van het huidige concernbeleid. 

OVERLEGSTRUCTUUR 
Sinds de instelling van het GbMT vergadert men eenmaal per veertien dagen een middag (soms 
wordt hier een dagdeel aan toegevoegd). Verder zijn er resultaatbesprekingen met de 
afzonderlijke divisies eenmaal per maand. 

2.3 INCENTIVE-SYSTEEM 

BELONINGSSYSTEEM 
Voor de divisie-, business unit- en resultaatteammanagers is een systeem van prestatiebeloning 
ingevoerd. Er is sprake van een winstdeling op formulebasis. Binnen Gb is geen 
aandelenparticipatieregeling voor medewerkers. Wel overweegt men een lange
termijnbonusregeling te gaan invoeren. Dit bonussysteem moet nog worden uitgewerkt. 

BENOEMINGENSYSTEEM 
Voor het benoemingenbeleid van het topkader bestaat geen speciaal orgaan. Benoemingen van 
leden van de RvB geschieden wettelijk door de RvC met een adviesplicht van de OR. De 
benoeming van divisiedirecteuren is voorbehouden aan de RvB. Hierbij is sprake van de 
wettelijke adviesplicht van de OR en RvC. De benoemingen van business unit-managers zijn 
voorbehouden aan de divisiedirecteur onder wie de betreffende business unit valt . 

De eerste stappen op weg naar een 'management development'-beleid zijn gezet. 'High 
potentials' (circa 50-100 personen) volgen een min of meer gepland carrièrepad met job rotation 
en krijgen extra begeleiding vanuit de top. Voor het managementontwikkelingsplan komen in de 
regel medewerkers van academisch niveau in aanmerking. 

3 Situationele factoren 

3.1 KENMERKEN VAN DE BUSINESS-PORTFOLIO 

De activiteiten zijn in de afgelopen 5 jaar enkele malen herordend. Per 1-1-1994 is gekozen voor 
een ordening met drie divisies en één zelfstandige business unit op het hoogste niveau. 
De drie divisies vallen grotendeels samen met de basisactiviteiten van het concern (gist, 
penicilline en enzymen). 

Bakery lngredients Division (BID) 
Deze divisie bevat de overgebleven activiteiten van de voormalige FID, nadat de Savoury 
lngredients en Voedingsmiddelen Enzymen hiervan waren afgesplitst. Voor de bakkerijmarkt is 
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bakkersgist een belangrijk produkt, maar broodverbetermiddelen en banketingrediënten nemen 
een steeds prominentere plaats in. 

De Business Unit Savoury lngredients (BUSI) is een afsplitsing van de voormalige Food 
lngredients Division. Deze business unit levert o.a. ingrediënten (smaakversterkers, 
-verbeteraars) voor de markt van soepen en sauzen en kant-en-klaarmaaltijden, etc. Zij heeft de 
potentie om uit te groeien tol een divisie en is derhalve verzelfstandigd. 

lndustrial Pharmaceutical Products Division (/PPD) 
Deze divisie levert grondstoffen en (bulk) intermediales aan de farmaceutische industrie. De 
IPPD is 's werelds grootste industriële producent van penicilline en heeft in de van penicilline 
afgeleide intermediales (t.b.v. traditionele antibiotica) een belangrijke marktpositie. 

Bio Specialties Division (BSD) 
Deze divisie levert industriële enzymen aan de wasmiddelen-, de zetmeelverwerkende, de 
textiel- en de leerindustrie en ingrediënten voor de produktie van kaas, wijn, bier en 
vruchtesappen. 

3.1.1 Samenstelling van de portfolio 

TABEL 3 Ordening van bedrijfseenheden van Gist-Brocades (dec. 1993) 

Divisie Business unit 
Bakery lngredients Division (BID) Bakkersgist 

Brood- en banketingrediënten 
--------------------------------------------- ---------------------------------------
Business Unit Savoury lngredients (BUSI) Business unit Savoury lngredients 
------------------- ----------------------- ---------------------------------------
Bio·Specialties Division (BSD) Wasmiddelenenzymen 

Zetmeelverwerkende enzymen 
Textielenzymen 
Zuivel enzymen 
Drankeningrediënten 
Veevoederingrediënten 

lndustrial Pharmaceutical Products Division 
(I PPD) 

Corporale New Business Development (CNBD) Nieuwe kansrijke activiteiten projectteam 

De onderlinge samenhang tussen de activiteiten is groot. De samenhang is met name terug te 
voeren op gemeenschappelijke produkten enlof technologieën. De enzymtechnologie vormt 
bijvoorbeeld de primaire samenhang bij de Bio-SpeciaHies Division (BSD). 
Van een samenhang op basis van gemeenschappelijke markten is sprake bij de Bakery 
lngredients Division (BID). 
Voor twee belangrijke technologieën (industriële fermentatie en enzymtechnologie) wordt in 
figuur 1 en 2 de samenhang met produkten en markten geïllustreerd. 
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FIGUUR2 
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Kaas 

Veevoeder
produkten 

Samenhang tussen industrit\le fermentatie en produkten en markten van 
Gist-Brocades 

Samenhang tussen enzymtechnologie en produkten en markten van 
Gist-Brocades 
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Gegeven het feit dat het basisfermentatieproces binnen de afzonderlijke divisies overeenkomt, 
kan afhankelijk van marktvraagontwikkelingen tijdens het produktieproces worden besloten waar 
men de capaciteit voor aanwendt. De activiteiten binnen de divisies zijn dus sterk met elkaar 
verweven. 
Door de enorme differentiatie in de eindmarkten van produkten wordt het afstemmingstraject in 
de procesgang steeds complexer. De down stream-processen verschillen sterk per produkt. 
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Naast de technologische verwantschap is er sprake van enkele bestuurlijke uitgangspunten die 
de afhankelijkheid tussen de business-activiteiten benadrukken. De onderlinge leveranties 
tussen de bedrijfseenheden geschieden tegen kostprijs. (Onder invloed van projecten als 
'Come on' verandert dit wel; men gaat meer marktconform opereren.) Daarnaast zijn de divisies 
niet vrij om hun grondstoffen (melasse) elders in te kopen. 
In tabel 4 is per produktgroep de omzet en personeelsomvang weergegeven. Binnen de 
produktgroep Food lngredients vormt de Bakery lngredients Division veruit de grootste 
bedrijfseenheid. 

TABEL 4 Omzet- en personeelsverdeling per produktgroep (1993) 

Produktgroep Omzet Personeelsomvang 
absoluut relatief absoluut relatief 

Voedingsmiddelen-ingrediënten 973.9 57.2% 2.711 51.4% 
(BID, BUSI, BSD) 
Industriële produkten (IPPD) 699.9 40.5% 2.271 43.0% 
Corporale New Business 23.7 1.4% 209 4.0% 
Development (CNBD) 
Overige produkten 15.8 0.9% 86 1.6% 
Totaal 1.703.3 100% 5.277 100% 

In 1993 werd de omzettoename en het bedrijfsresultaat voor een belangrijk deel bepaald door de 
antibiotica-activiteiten van de lndustrial Pharmaceutical Produels Division (IPPD). Deze divisie 
profiteert sterk van bezuinigingen bij haar klanten (farmacieconcerns) die onder druk daarvan 
behalve tussenprodukten steeds meer eindprodukten (met een hogere toegevoegde waarde) 
gaan uitbesteden. 
De Bakery lngredients Division verkeert op de Europese markt in 1993 in een felle 
concurrentiestrijd met bestaande concurrenten en nieuwe toetreders. Op de Amerikaanse markt 
wordt de divisie geconfronteerd met overcapaciteit en machtige inkoopcombinaties van met 
name industriêle bakkerijen. Een en ander vertaalt zich in een beperkte toename van de omzet 
(4%) en geringere marges. 

3 .1 . 2 Karakteristieken van de business-omgeving 

Bij de karakteristieken van de business-omgeving wordt gekeken naar factoren die 
consequenties kunnen hebben voor de primaire ordening van het concern. Veelal zijn de 
factoren, zoals investeringsomvang, conjunctuurgevoeligheid, maatschappelijke acceptatie, 
etcetera van invloed op de primaire ordening vanwege de risico's die er voor het concern als 
geheel aan zijn verbonden. 
Aan de huidige business-omgeving ligt een belangrijke strategische keuze ten grondslag die is 
terug te voeren op de strategische heroriêntatie .van eind jaren tachtig. Deze keuze is eerder 
aangeduid met de 'customer specialist-strategie'. 

investeringsomvang en pay back-periode 
De basisactiviteiten (gist, penicilline, enzymen) van Gist-Brocades zijn kapitaalsintensief. Met de 
bouw van een nieuwe .fabriek zijn al snel vele tientallen miljoenen guldens gemoeid. De pay back
periode van dit soort investeringen loopt over vele jaren. 
Op centraal niveau is er een afdeling, de Centrale Technische Staf, die de technische 
infrastructuur van deze activiteiten ondersteunt. Deze afdeling (van circa 80 personen) wordt per 
1-1-1994, aangevuld met onderdelen van de R&D-afdeling (o.a. proeffabrieken) en de afdeling 
Octrooien, Merken en Registratiezaken, omgevormd tot de afdeling Central Technology & 
Services (met een omvang van circa 275 personen). 

produkt/procesinnovatie 
R&D vormt een belangrijke centrale activiteit binnen het concern. In de periode vanaf begin jaren 
negentig werd gemiddeld 90 miljoen gulden per jaar in R&D geïnvesteerd. Dit is ruim 5% van de 
concernomzet (In 1993 bedroegen de investeringen in R&D 78 miljoen.) Bij R&D waren in 1993 
circa 480 personen werkzaam, dit is bijna 10% van het totale personeelsbestand. 
De aangekondigde decentralisatie van de R&D-functie past in de nieuwe concernfilosofie waarin 
het succes in de markt moet worden gerealiseerd door een combinatie van vaardigheden die 
breder en munidisciplinair van aard is. 
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Produkt- en procesinnovatie (technologypush) vormt van oorsprong de basis van het concern. 
Veel nadrukkelijker wordt nu erkend dat het bestaan van het concern wordt bepaald door het 
succes in de markt. Hiervoor zijn aanvullende vaardigheden nodig die buiten het klassieke 
technologiebegrip vallen. Hierbij wordt gedacht aan vaardigheden op het gebied van marketing, 
economie, kennis van wet- en regelgeving, etc. 

fase produktlevenscyclus 
De produktie van gist waarmee het concern in 1870 startte vormt nog steeds een belangrijk 
produkt van de portfolio van Gist-Brocades. Dit duidt volgens de concernplanner op de 
betrekkelijkheid van het concept van produktlevenscyclus. 
Tegelijkertijd wordt echter geconstateerd dat de tijd die verloopt tussen een innovatie en de 
toepassing in produkten steeds korter wordt. Dit is een belangrijk argument om de afstemming 
tussen R&D en marketing te optimaliseren. Het heeft er uiteindelijk mede toe geleid dat de R&D
functie per 1-1-1994 decentraal wordt ondergebracht. 

internationalisatie 
Gist-Brocades is begin jaren negentig nog een sterk op Europa gerichte onderneming; circa 65% 
van de omzet wordt binnen Europa gerealiseerd. In de port1olio van het concern zitten 
activiteiten waarvan de prijs wordt bepaald op de wereldmarkt en activiteiten die een meer 
regionaal karakter hebben. 

TABEL 5 Omzet naar geografische herkomst (1993) 

Regio Omzet 
absoluut relatief 

Nederland 155.8 9.1% 
Europese Unie excl. Ned. 840.7 49.4% 
Europa excl. EU 92.8 5.4% 
Buiten Europa 614.0 36.1% 
Totaal 1.703.3 100% 

De markt voor antibiotica (penicilline en intermediates) is mondiaal. Er is één prijs voor het produkt 
in dollars. De groeivooruitzichten voor antibiotica buiten Europa en de VS zijn veelbelovend. 
Voor deze produkten is het de vraag of die in een duur land als Nederland kunnen worden 
geproduceerd. Vanwege de lagere arbeidskosten en goede opleidingen worden steeds meer 
joint ventures opgezet met lokale producenten ii1 landen in het Verre Oosten (zoals India, 
Indonesië en China) en Latijns Amerika. 
De markt voor bakkerij-applicaties kent meer lokale kenmerken. De eetgewoonten verschillen per 
land en vragen om specifieke kennis van de markt. De Amerikaanse markt verschilt sterk van de 
Europese en binnen de Europese markt zijn ook grote nationale verschillen. Andere markten 
met lokale kenmerken zijn bijvoorbeeld de frisdrankenmarkt de soepen- en sauzenmarkt de 
kant-en-klaarmaaltijdenmarkt, de zuivelmarkt, etc. 

conjunctuurgevoeligheid 
Voor de basisgrondstoffen gist, penicilline en intermediales bestaat een sterke 
conjunctuurgevoeligheid . Voor produkten met een hogere toegevoegde waarde (specialties, 
ingrediënten) is de conjunctuurgevoeligheid geringer. Dit zijn produkten die zich hoger in de 
bedrijfskolom bevinden. 

maatschappelijke acceptatie 
De Gentechnologie, de kennis om met behulp van gerichte ingrepen de erfelijke eigenschappen 
(recombinant DNA) van bijvoorbeeld bacteriën, gisten en schimmels te wijzigen, biedt vanuit 
technologisch oogpunt oneindig veel mogelijkheden. De activiteit staat echter maatschappelijk 
ter discussie. In de praktijk bepalen de regelgeving vanuit Brussel en Den Haag en de acceptatie 
van de klant in hoge mate de toepassingsmogelijkheden van deze technologievorm. 
Binnen het concern is een Public Alfairs-werkgroep opgezet. Deze werkgroep registreert de 
regelgeving in Den Haag en Brussel op het gebied van de biotechnologie en tracht via gerichte 
voorlichting vooroordelen bij 'stakeholders' weg te nemen. 
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3.2 KENMERKEN VAN DE INTERNE ORGANISATIE-OMGEVING 

CONCERNSTRATEGIE 
De strategische herbezinning in 1991 heeft geleid tot een fundamenteel nieuwe koers voor het 
concern. De nieuwe strategie die men heeft gekozen laat zich aanduiden met 'customer 
specialist'-strategie (brede produklllechnologie-scope, smalle markt-scope). Het concern wil voor 
nauw omschreven doelgroepen een breed hoogwaardig produktenpakket (ingrediënten, 
specialiteiten) aanbieden. 
Hoofdlijnen die zijn af te leiden uit de customer specialist-strategie: 
- verschuiving van op grondstolfen en technologie gerichte vaardigheden naar extern gerichte, 
op applicatiekennis, technische service en marktkennis gebaseerde vaardigheden; 
- accent op ontwikkeling van produkten met een hogere toegevoegde waarde (ingrediënten, 
specialiteiten); 
- een veel kritischer afweging van de activiteiten binnen de waardeketen van industriële 
produktie die men zelf doet of uitbesteedt (het 'make or buy'-vraagstuk); 
- een veel nauwere afstemming tussen marketing en R&D (R&D vormt een geïntegreerd 
onderdeel van de waardeketen, dit vereist een decentralisatie van de R&D-functie). 
Het succes van de nieuwe customer specialist-strategie wordt bepaald door differentiatie en 
klantenfocus (zoals bijvoorbeeld in de bakkerij-ingrediëntenmarkt). 
Voor de oorspronkelijke activiteiten in de gist en penicilline (+ intermediates) wordt een 
kostenleiderschapsstrategie gevolgd. 

AANSTURINGSSTIJL 
De huidige topman Scheffer typeert zichzelf als een 'drammer' en een typische 'hands on'
manager. Kennis van de operationele gang van zaken bij de business-activiteiten acht hij 
noodzakelijk om mee te kunnen denken bij de keuzes met betrekking tot de kernvaardigheden 
binnen het concern. Bekende uitspraken van Scheller zijn: 'Vandaag is hiërarchie niet meer 
belangrijk. Hiërarchie is facilitair, niet meer bindend.' En over de reorganisatie van 1989/90 stelt 
hij:'Ais je een trap schoonmaakt begin je van de bovenste trede, het lukt je nooit om een trap van 
onderaf schoon te maken. Dat moest je hier ook doen. Niet zeggen jullie doen het fout maar wij 
doen het fout.' 
Gebruikmakend van de eresap-terminologie is deze aansturingsstijl aan te duiden met 'directing'. 

ONTWIKKELINGSPAD 
Gist-Brocades kent een ontwikkelingspad van met name interne groei. De belangrijkste fusie 
tussen Gist en Brocades, waar het concern haar naam aan dankt, vond plaats aan het eind van de 
jaren zestig. Deze fusie was bedoeld om vanuit een positie in de penicilline uit te groeien tot een 
producent van pharmaceutische specialiteiten. Deze ontwikkelingsrichting is met de verkoop van 
de Pharma-divisie in 1991 definitief verlaten. 
Sinds begin jaren tachtig heeft de omzet gevarieerd tussen de 1,5 en 1,9 miljard gulden. Dit komt 
met name door het afstoten van activiteiten zoals Brocacef en de Farma-divisie die na de 
herbezinning in 1989 niet meer tot de kernactiviteiten konden worden gerekend. Voor de 
toekomst wordt gedacht aan een expansiefase waarbij overnames en joint ventures een 
belangrijk deel van de groei zullen bepalen (in- en externe groei). 

ORGANISATIEGUL TUUR 
Gist is van oorsprong een ingenieursbedrijf dat strak centraal werd aangestuurd. Het was een 
sterk op produktie gerichte onderneming. Het concern kende een 'technology-push', die paste 
bij de toenmalige 'sellers'-markt van de jaren zestig en zeventig. 
In de jaren tachtig is bij het concern een divisiestructuur ingevoerd en werd een aantal 
bevoegdheden gedecentraliseerd. Het gevolg was een complexe overlegstructuur waarin het 
ondernemerschap aan de basis niet goed tot ontwikkeling kwam. Binnen het concern sprak men 
van een lobby-cultuur. 
Begin jaren negentig werd een concernbrede cultuurinterventie gepleegd (het zogenaamde 
'Come on'-project). Multidimensionale teams (Resultaatteams) werden hierbij als de kernen voor 
gedragsverandering opgevat. Binnen deze teams moet de multidisciplinaire kennis tot 
ontwikkeling komen die noodzakelijk is voor de 'specialist customer'-strategie waarmee het 
concern in de toekomst wil expanderen. 
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De eerste ervaringen met de resultaatteams zijn niet onbevredigend. Wel is een algemene 
conclusie dat een op teamwerk gerichte aanpak vraagt om duidelijke afspraken met betrekking tot 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De organisatiecuttuur van Gist-Brocades heeft 
in de typologie van Harrison belangrijke kenmerken van de taak- en persoonscultuur. 

OMVANG VAN HETCONCERN 
Een duidelijke relatie tussen de omvang van het concern en de primaire ordening is niet te 
leggen. De omzet van het concern is sinds begin jaren '80 niet veel toegenomen. Wel is de 
omvang en de rol van het bestuurlijk centrum geleidelijk maar wel ingrijpend aan het veranderen 
sinds eind jaren '80. 

FINANCJ{;LE SITU A TIE 
Mede vanwege de desinvesteringen (Brocacef, Pharma-divisie) is de financiêle uitgangssituatie 
van het concern gunstig. De krachtige financiêle situatie vormt een goede basis om het 
ambitieuze groeiplan in de komende jaren te realiseren. Zij is niet van invloed op de huidige 
primaire ordening . 



TABEL 6 

systeem 

- kapitaalinkoop 

Analyse case-studie Gist-Brocades NV 

lnrichtingsvormen als samenhangende keuzen van positie- en 
procedurestructuren (31-12-1993) 

decentrale 
kapitaalinkoop 

decentrale kapitaalinkoop 
binnen centraal kader 

- cash flow-verevening geen cash flow
verevening 

cash flow-verevening 

-goed keuringo
procedures 

- detachering 
controllers 

- faillissementsrisioo 

systeem 

- omvang rapportage 

- evaluariehorizon 

- overlegstructuur 

- beleidsdocumenr 

systeem 

- beloningssysteem 

- benoemingenbeleid 

geen offidêle goed
keuringsprocedures 

geen detad\tering 
controllers 

faillissementsrisico bij 
unit 

beperkt aantal 
financiële ratio's 

korte termijn 

beperkte goedkeuring•
ploeedure 

<XHltrollers in de lijn 

financiêle en enkele 
strategische doelen 

geen formeel overleg weinig formeel overleg 

business- en jaarplan op business- en jaarplan 
een A4 zeer beperkt van omvang 

prestatiebeloning op 
basis van rentabiliteit 
eigen unit 

geen formeel 
benoemingenbeleid 

i\'fi samenhang van de primaire ordening van Gist-brocades NV 
met de inrichtingsvormen 
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TABEL 7 Kenmerken van de componenten van de primaire ordening in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Componenten van de U ltwerklng/toe llchtl ng Samenhang met 
primaire ordenin!l lnrlchtln!lsvorm 
Positiestructuur: 
Bestuurlijk centrum operationele en management holding Python/Turbo Polyp 

omvang en aard van centrale afdelingen: 
F&A, P&O, R&D, MD, AS&JZ, CTS, OMR, 
CC, CHS&E 

centrale activiteit: 
CNBD 

Business-activiteiten divisiestructuur met decentrale staven, Turbo Polyp 
binnen de divisies worden business units 
onderscheiden 

Procedurestructuren: 
Middelenallocatie-systeem kenmerken: Python/Turbo Polyp 

- centrale kapitaalinkoop 
- cash flow-verevening 
- goedkeuringsprocedures 
- detachering controllers 
- aansprakelijkheid faillissement 

Monitoring-systeem - rapportage van financiële en Turbo Polyp 
strategische informatie 
- business-planning en concernplan 
- uitgebreid overleg GbMT 

Incentive-systeem beloningssysteem: Zweefmolen/Turbo 
- prestatiebeloning primair gekoppeld aan Polyp 
resuhaat van de bedrijfseenheid 
- bij beoordeling ook realisatie van lange-
termijndoelen 

benoemingensysteem topkader: 
- beperkte formele procedures 
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Situationele 
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Kenmerken van de portfolio van business-activiteiten in relatie tot 
de inrichtingsvorm ( 1993) 

factor Uitwerkinglloellchtln g Samenhang met 
(contingentie) inrlchtlngsvorm 
Samenstelling van de aantal business units(< 50) Turbo Polyp 
portfolio 

aantal business-sectoren (> 3) 

sterke samenhang tussen basisprodukten: 
gist, penicilline, enzymen door technologische 
verwantschap: 
- grootschalige industriële fermentatie 
- enzymentechnolgie 
- industriële chemie 
- moderne genetica 
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Aard van de business risico's verbonden aan de aard van de Zweefmolen/Turbo Polyp 
business: 

omvang investeringen: 
- R&D omvangrijk, maar fundamenteel 
onderzoek neemt af (4,7% van omzet) 
- verschuiving naar multidisciplinaire 
vaardigheden 

fase produktlevenscyclus 
- periode tussen innovatie en verschijning op 
de markt wordt korter 

internationalisatie 
-penicilline en intermediales kennen een global 
market 
- bakkerij-applicaties kennen een lokale 
differentiatie en klantenfocus 

conjunctuurgevoeligheid 
- met name de basisprodukten: gist, penicilline, 
intermediales zijn conjunctuurgevoelig 

maatschappelijke acceptatie 
- omstredenheld van rDNA 
- wetgeving vanuit Brussel en Den Haag 
- acceptatieproblemen en onbekendheid bij 
klant (o.a. kaasstremsel (Maxiren®)) 
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TABEL 9 Kenmerken van de interne organisatie-omgeving in relatie tot 
de inrichtingsvormen (1993) 

Situationele factor 
(contingentie) 

Uitwerking/toelichting Samenhang met 
lnrlchtlngsvorm 
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Concernstrategie customer specialist-strategie Zweefmolen/Turbo Polyp 

Aansturingsstijl van het 
topmanagemant 

Ontwikkalingspad in de 
concernhistorie 

Organisatiecultuur 

Omvang van het concern 

Financiële situatie van het 
concern 

4 Conclusie 

(brede produktltechnologie-scopa, smalle 
markt-scope) 

'hands on'-stijl, 
oparationele kannis van de business 

'diracting' 

interne (autonome) groei 

kenmerken: 
- tachnology-push vanuit het varleden 
- cuijuurintarvantie via 'rasultaatteams' 

opvallende kanmarken van taak- en persoons
cultuur 

stabilisatie van concarnomvang, afname van 
omvang van het bestuurlijk cantrum 

gunstige financiële uitgangspositie voor 
expansie 

Turbo Polyp 

Python 

ZweefmolenfTurbo Polyp 

nvt 

nvt 

De primaire ordening van het concern heeft veel overeenkomsten met zowel de Python- als de 
Turbo Polyp-vorm. Het beperkte aantal nauw verwante kerntechnologieên maakt een sterke 
inhoudelijke bemoeienis van het bestuurlijk centrum mogelijk. Wel lijkt het bestuurlijk centrum 
geleidelijk te evolueren (onder andere door de decentralisatie van de R&D-activiteit) van een 
operationele holding naar een management holding. De customer specialist-strategie zal op 
termijn gepaard moeten gaan met een versterking van de business unit-filosofie en het daarbij 
behorende decentrale beheer van middelen. 

Enkele aandachtspunten die uit de analyse van de primaire ordening naar voren komen, zijn : 
- het bestuurlijk centrum kent een zekere dualiteit: enerzijds wordt de operationele en 
strategische taak door de decentralisatie van R&D en inkoop meer gescheiden, anderzijds 
vormen een activiteit als CNBD, een afdeling als CT&S en de vele reorganisaties in de ordening 
van activiteiten een indicatie dat de ondernemersfunctie voor een belangrijk deel centraal is 
gesitueerd; 
- de business-activiteiten zijn geordend in divisies en business units; de samenstelling en status 
van de bedrijfseenheden laten zien dat de filosofie van de disivisiestructuur (M-vorm) en de 
filosofie van business unit management hier door elkaar heen lopen; 
- het concern wordt geconfronteerd met het dilemma dat de nauwe verwantschap tussen de 
kerntechnologieên (fermentatie, enzymtechnologie, etc.) vraagt om bundeling van de 
technologische kennis, terwijl anderzijds marktontwikkelingen en de nieuwe strategische koers 
vragen om decentralisatie van R&D, zo dicht mogelijk tegen de markt; 
- het succes van de customer specialist-strategie moet zich in de markt bewijzen; vooralsnog 
worden de omzettoename en het bedrijfsresultaat voor een belangrijk deel bepaald door de 
bulkprodukten (antibiotica) van de I PPD. 
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- Atag Holding NV 
- Akzo NV 
- Nijverdal-Ten Cate NV 
- Gatronles NV 
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383 
396 
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Analyse van de case-studie Atag Holding NV 
Deze analyse is gebaseerd op schriftelijke bronnen (jaarverslagen, brochures, krante- en 
tijdschriftartikelen) en een presentatie van ir. ,I.B.Th. Manschot, voorzitter Directieraad Atag 
Holding NV voor de VSB-regio Eindhoven, dd. 26-1-1993 onder de titel Cultuurverandering en 
strategische heroriëntatie. De analyse geeft een beeld van de primaire ordening van het concern 
voor de situatie tot eind 1993. 

Profiel van het concern 
Atag Holding NV is een in Nederland gevestigde, Europese onderneming die in 1993 een omzet 
van ruim 660 miljoen gulden realiseerde, voornamelijk uit activiteiten in Nederland, Belgiê, het 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Denemarken. De Atag Holding staat boven een groep 
werkmaatschappijen die zich vrijwel uitsluitend beweegt op het gebied van duurzame 
consumentenprodukten in de 'home & family' markt. De 18 bedrijven zijn georganiseerd in 6 
groepen, elk gericht op een specifieke markt : keukenapparatuur, fietsen, verwarming, 
interieurverlichting, kranen en industriêle componenten. In 1993 waren ruim 1900 personen 
werkzaam in de Groep. 

Een analyse op basis van het diagnosemodel 

1 Positiestructuur 

Bij de analyse van de positiestructuur wordt een onderscheid gemaakt tussen de positiestructuur 
van het bestuurlijk centrum en die van de business-activiteiten. 

1.1 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN HET BESTUURLIJK CENTRUM 

Tot het bestuurlijk centrum worden het concernmanagement en de centrale staf- en functionele 
afdelingen gerekend. Het bestuurlijk centrum komt overeen met wat binnen het concern wordt 
aangeduid met 'de Holding'. 

Het concernmanagement wordt gevormd door de huidige directeur ir. J.B.Th. Manschot (1942), 
een Directieraad (6 leden, exclusief dhr. Manschot) en de RvC (4 leden). 
De heer Manschot is verantwoordelijk voor de strategie van de Atag Groep. Hij is voor deze 
functie 'vrijgesteld'. In de praktijk betekent dit dat hij geen directe leiding geeft aan een van de 
groepsondernemingen, maar zich kan richten op zaken als het acquisitiebeleid, investor relations 
en PR, etcetera. De heer Manschot wordt bij de uitvoering van het concernbeleid ondersteund 
door de heer H. Hoogeveen. De heer Hoogeveen heeft in de afgelopen jaren ook in een aantal 
gevallen de functie van interimmanager vervuld bij ondernemingen die in de Groep werden 
opgenomen . 
De Directieraad wordt gevormd door een vertegenwoordiger van elk van de zes groepen en staat 
onder leiding van de heer Manschot De groepshoofden zijn niet voor deze functie 'vrijgesteld', 
maar zijn tevens directeur van een van de ondernemingen binnen hun groep. 

De Holding kent geen centrale staf- en functionele afdelingen. Behalve secretariêle 
ondersteuning bestaat de Holding in 1993 uit 12 systeemanalisten, die een centraal 
managementinformatiesysteem onderhouden waarop alle groepsondernemingen zijn 
aangesloten. 
Het informatiesysteem vormt het zenuwstelsel van het concern. Het is gericht op integrale 
beheersing van het bedrijfsproces (van marktonderzoek, produktontwerp etc. tot en met verkoop 
en service) van elke groepsonderneming. De logistiek wordt daardoor in belangrijke mate 
beheerst. 
Het systeem moet voortdurend worden aangepast aan de veranderende wensen van de 
gebruikers in de bedrijven. Van de groep systeemanalisten zijn er circa 10 min of meer permanent 
met de implementatie en aanpassing van het pakket bij de groepSóndernemingen bezig. 
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Ondersteuning Ondersteuning business-
concerntop activiteiten 

Statutaire en secretariaat Informatiesysteembeheer 
beleidsbepalende 
activiteiten 
Operationele activiteiten: Informatiesysteembeheer 

- functionele actlvitellen 
- dienstverlenende 
activiteiten 

Op holding-niveau is geen personeels-, financieel, of technisch directeur werkzaam. Alle 18 
groepsondernemingen zijn juridisch zelfstandige BV's, die resultaatverantwoordelijk zijn. Die 
verantwoordelijkheid betekent dat ze een eigen beleid kunnen voeren op het gebied van 
financiën, personeel, etcetera. 
Manschot: 'Het principe van 'stand-alone'-financiering staat bij Atag hoog in het vaandel. De 
groepsondernemingen hebben hun eigen relaties met financiers (banken, etcetera). De Holding 
levert kennis en ervaring, de ondernemingen doen hun eigen business.' 

Het bestuurlijk centrum kan op basis van het bovenstaande worden getypeerd als een 
conceptuele holding. 

1.2 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN DE BUSINESS-ACTIVITEITEN 

De business-activiteiten van de Atag Groep zijn ondergebracht in 18 ondernemingen in 1993. 
Naast een juridische zelfstandigheid kennen de groepsondernemingen een eigen business
verantwoordelijkheid. Ze worden aangeduid als 'profil centers'. 
De 'profil centers' zijn georganiseerd in 6 groepen. Aan het hoofd van elke groep staat een 
groepsdirecteur. Hij combineert deze functie met het directeurschap van een van de 
groepsondernemingen. 

Manschot: 'Het idee van het profit center is: ervoor zorgen dat je de verantwoordelijkheid voor 
bepaalde aspecten als groei, resultaten en dergelijke op een zodanig niveau legt, dat je dat op 
een optimale manier kunt beheersen. Dan moet je ook verder gaan en binnen zo'n organisatie 
weer aparte profit centers maken. Dat kan tegenwoordig, omdat informatie zo goedkoop is 
geworden. De vroegere hiërarchie was zo opgebouwd, omdat informatie zo duur was. Maar nu 
kan informatie via systemen bij heel veel mensen gebracht worden.' 

De 'profil center'-gedachte wordt dus ook verder doorgevoerd naar de verschillende afdelingen 
binnen een groepsonderneming. Deze (functionele) afdelingen kunnen op zich ook weer 
worden beschouwd als 'profit centers'. Het concept heeft een olievlekwerking en leidt tot verdere 
netwerkvorming ook binnen een groepsonderneming. 

De netwerkvorming is het logische resultaat van het redeneren vanuit de markt. 
Manschot: 'Redeneren vanuit de markt betekent voor ons dat de markt voorop staat en dat we 
daar de juiste produktiefaciliteiten bij zoeken. We hebben geen honger meer naar omzet uit 
eigen produktie. In de afgelopen tien jaar is de fabricagediepgang van 100 naar 20 procent 
gedaald. Van elke gulden omzet is nog maar acht cent afkomstig van eigen fabricage, de rest is 
produktontwikkeling, toelevering, logistiek, marketing, reclame. Dit is de zogenaamde kop
staartfilosofie: produktmarketing, ontwikkelen van produkten, assembleren, kwaliteitscontrole, op 
de markt brengen, verkopen en service in eigen hand, maar het fabriceren van onderdelen wordt 
grotendeels uitbesteed.' 
'Voor deze filosofie is een heef andere organisatiestructuur nodig met functies die veranderen. 
Je hebt in plaats van een gesloten produktiebedrijf een open bedrijf nodig. De mensen moeten 
in netwerken samenwerken met mensen van buiten: toeleveranciêrs, designers van buiten. Je 
hebt ook een perfect logistiek systeem nodig.' 
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Manschot 'Wij beschikken over een geïntegreerd informatiesysteem met als kenmerk dat we 
proberen de informatie op een zo laag mogelijk niveau te brengen bij de mensen, die dat zouden 
kunnen gebruiken. Een assemblagegroep beschikt 's morgens via de terminal over een lijst van 
datgene, wat geproduceerd moet worden. Ze weten dan ook dat de onderdelen er zijn, want de 
computer rekent alles uit, vertelt wat er in het magazijn is en op welk schap. Als de voorraad 
opraakt, wordt de inkoper gewaarschuwd. De chef komt er niet meer aan te pas: die is er om 
knelpunten op te lossen, als om hem wordt gevraagd of als er systeemwijzigingen moeten 
komen.' 

Binnen het concern is met behulp van de inzet van informatietechnologie een 
concurrentievoordeel opgebouwd , dat wordt gehandhaafd door een filosofie waarbij verandering 
de enige constante is. Redenerend vanuit de kop-staartfilosofie liggen de waardetoevoegende 
activiteiten van de ondernemingen met name aan het begin (marktonderzoek, produktontwerp) 
en het eind van het bedrijfsproces (service en distributie). Deze aanpak maakt de bedrijven veel 
minder conjunctuurgevoelig en meer flexibel ('een bak met kikkers' in de woorden van Manschot). 

Manschot 'Wij zijn sterk in de vertaalslag van signalen uit de consumentenmarkt naar produkten , 
die toeleveranciers voor ons kunnen uitvoeren. Dat is onze kernactiviteit.' 

De Atag Groep is een van de duidelijke voorbeelden van een concern dat de kracht van de 
informatietechnologie weet te koppelen aan het concept van unit management. De 
positiestructuur van de groepsondernemingen is aan te duiden als 'units met decentrale staven'. 

2 Procedurestructuren 

Bij de procedurestructuren wordt een onderscheid gemaakt tussen middelenallocatie-systeem, 
monitoring-systeem en incentive-systeem. 

2.1 MIDDELENALLOCATIE-SYSTEEM 

INKOOP VAN KAPITAAL 
Binnen de Atag Groep staat het principe van de 'stand alone'-financiering hoog in het vaandel. De 
ondernemingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen financiering. Ze hebben hiertoe hun eigen 
contacten met financiers (banken) . Het hoofdkantoor vervult niet de functie van interne bank. Wel 
vindt vanuit de Holding enige coördinatie plaats naar financiële instellingen. Op deze wijze 

. kunnen bepaalde 'groepskortingen' worden bedongen. 
De uitgifte van aandelen gebeurt centraal door de Holding. Dit kapitaal wordt met name 
aangewend voor het acquisitiebeleid en investeringen in het informatiesysteem. 

CASH FLOW-BEHEER EN BUDGETTERING 
De financiêle zelfstandigheid van de ondernemingen betekent ook dat cash flows decentraal 
worden beheerd. Per kwartaal worden de financiële resultaten geconsolideerd en vindt een 
afdracht van de winst aan de Holding plaats. 

GOEDKEUR/NGSPROCEDURES 
Belangrijke investeri ngsplannen worden besproken in de Directieraad. Er bestaan geen aparte 
goedkeuringsprocedures voor investeringen en/of projecten boven een bepaald bedrag. 

UITWISSELING VAN CONTROLLERS 
Er is geen sprake van detachering van controllers naar de ondernemingen. Vanwege het 
integrale informatienetwerk waarop elke onderneming is aangesloten, is een dergelijke opzet 
overbodig. 

AANSPRAKELIJKHE/OSSTELLING FAILLISSEMENT 
De groepsondernemingen zijn juridisch zelfstand ige eenheden met een eigen 
faillissementsrisico . De Holding stelt zich niet conform artikel 403 lid 1 sub f van het BW 
aansprakelijk voor het faillissement van een groepsonderneming. 
Wel wordt nadrukkelijk gesteld dat faillissement niet als een middel wordt gehanteerd om tot 
reorganisaties te komen. 
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2.2 MONITORING-SYSTEEM 

RAPPORTAGESYSTEEM EN -FREQUENTIE 
Op de Holding wordt een uniek geïntegreerd informatiesysteem beheerd en verder ontwikkeld. 
Dit is het zenuwstelsel van het concern. De logistiek wordt hierdoor in belangrijke mate beheerst. 
Het systeem moet helemaal passen en blijven passen bij de veranderende wensen van de 
gebruikers in de ondernemingen. Hiervoor zijn systeemanalisten op de Holding en bij de 
ondernemingen actief om noodzakelijke aanpassingen te registreren en te programmeren. Deze 
gebruikers in de ondernemingen zijn bijvoorbeeld een inkoper die andere toeleveranciers 
verkiest, of een distributeur die zijn regio wil uitbreiden of een boekhouder die meer toelichting 
wil op bepaalde kostenposten. Het informatiesysteem is dus een integraal systeem waarmee als 
het ware ·on line' de logistieke en financiêle prestaties van de ondernemingen kunnen worden 
'gemonitoord'. 
Het systeem zorgt bijvoorbeeld voor de financiêle standaardisatie van kostensoorten en de 
directe omrekening van de vreemde valuta's {van de buitenlandse vestigingen). 

BUSINESS-PLAN 
De Atag-aanpak gaat uit van een continu proces van aanpassing en verbetering. Het 
informatiesysteem vereist een integrale aanpak, waarbij iedere medewerker in de organisatie de 
veranderingen moet oppakken. Het succes van het systeeni staat of valt met de aanpassing aan 
de veranderende behoeften vanuit de markt. 
Manschot: 'Aan een strategisch plan heb je dan niet zoveel, omdat niemand dat leest. Bovendien 
gaan die veranderingen in de markt zo snel, dat de termijn van een jaar die veelal in een business
plan wordt gehanteerd veel te lang is.· 
Binnen de groep wordt gedacht in de termijn van een kwartaal of korter. 

OVERLEGSTRUCTUUR 
De Directieraad, bestaande uit de heer Manschot en de zes groepsdirecteuren, komt gemiddeld 
één keer per zes weken bijeen. Binnen de Directieraad worden belangrijke zaken besproken 
{zoals ontwikkelingen in het informatiesysteem, acquisities, grote investeringen, etc.) die het 
gezamenlijk belang van het concern betreffen. De Raad heeft een belangrijke stem voor wat 
betreft het concernbeleid. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt bij de heer Manschot 

2.3 INCENTIVE-SYSTEEM 

BELONINGSSYSTEEM 
Binnen een groot aantal ondernemingen in de groep is sprake van een winstdelingsregeling voor 
het personeel. De winstdelingen worden per kwartaal uitbetaald en zijn gebaseerd op de in het 
voorgaande kwartaal bij elke onderneming geboekte winst. De winst wordt hierbij in twee 
categorieën verdeeld: de normale winst en de overwinst. De normale winst is de winst die elke 
onderneming nodig heeft voor zijn continuïteit plus de uitkeringen voor de aandeelhouders. 
Deze is gedefinieerd als rente op staatsobligaties plus een aantal procenten. Alle extra winst is de 
overwinst. Deze wordt fifty-fifty verdeeld : 50% blijft in het. bedrijf en 50% gaat naar de 
werknemers. De winst wordt teruggerekend naar een percentage van de loonsom. Bij Batavus in 
Heerenveen is deze winstuitkering een keer opgelopen tot 15% van het basissalaris. 
Een deel van de winstuitkering {I 1600,- per jaar) kan worden gebruikt om aandelen van de 
Holding te kopen, een fiscaal aantrekkelijke constructie. Van de Atag-aandelen is in 1993 6,5% in 
handen van het personeel. 

BENOEMINGENSYSTEEM 
Het benoemingenbeleid van de directeuren van de groepsondernemingen is voorbehouden aan 
de heer Manschot Voor de werving van nieuwe mensen worden soms externe bureaus 
ingeschakeld. 

3 Situationele factoren 

3.1 KENMERKEN VAN DE BUSINESS-PORTFOLIO 

Atag levert duurzame consumentenprodukten in het topsegment van de 'home & family'-markt. 
Hierbij wordt de toegevoegde waarde niet zozeer bepaald door de basisfuncties {o.a. koken, 
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fietsen, verwaming, etcetera), maar door het inspelen op individuele consumentenwensen die 
voortvloeien uit persoonlijke behoeften, lifestyles en smaken. 
Hierop speelt Atag in door in eigen huis ontwikkelde informatiesystemen en flexibele produktie
en assemblagelijnen, gevoed door een 'just-in-time'-relatie met leveranciers en co-makers. De 
aanpak maakt het mogelijk om honderden variaties per produkt aan te bieden zonder grote 
massaproduktie en hoge voorraden. Hier ligt het voordeel voor de professionele dealers waar 
Atag haar produkten aan levert. Zij kunnen elke klant een op zijn wensen afgestemd produkt 
bieden zonder meer voorraad aan te houden. 
De brede portfolio van Atag in de 'home & family-market' is in de kern terug te voeren op het idee 
van 'manageable businesses' (zie ook Campbell & Goold, 1987). 

3.1.1 Samenstelling van de portfolio 

In tabel 2 is een overzicht van de groepen en groepsondememingen van de Atag Groep. 

TABEL 2 Groepen en groepsondernemingen van de Atag Groep (1993) 

Groepen Groepsondarnamlngan omzet (In mln guldens) Poraonaelsbastand 
( + aandaal vh totaal) ( + aandeal vh totaal) 

Atag Keukenapparatuur- · A lag Keukentechnoek 262,2 580 
groep -Pelgrim (39,7%) (30,5%) 

- Gutmann 
·A lag Prolessioneel 
• Elekthermax (42 ,5% deelneming) 

Alag Fietsen-groep • BalaVUS 204.2 615 
• Dawes Cycles (30,9%) (32.4%) 
• Cycles Marcier France-Lolre 
• Hadee 
-Koga 
• Cycles Lapierre (33% deelneming) 

Atag Huisprocukten-groep Verwarming (omzet ca .. 80 mln): 177,8 481 
• Atag Verwarming (60% deelneming) (26.9%) (25,3%) 

waaronder 
Verwarming Verlichting (omzet ca. SS mln): 
Verlichting • Happylight 
Sanitaire kranen • Vrieland 

Sanitaire kranen (omzet ca. 40 mln): 
· Venlo Saroirair 
• CN·Berma 

Atag Industriële groep - Ferro Tedmiek 54,3 (waarvan 38 ,3 intern) 225 
- Metacycle (2,4%) (11 ,8%) 

Totaal 18 groepsondernemingen 660.2 1901 

De minderheidsdeelnemingen (Eiekthermax, Cycles Lapierre) zijn niet in de cijfers 
geconsolideerd. De Keukenapparatuur- en de Fietsen-groep vormen veruit de grootste groepen 
binnen het concern . Ze bepalen samen 70% van de omzet en ruim 60% van het 
personeelsbestand. 

De Huisprodukten-groep wordt in het jaarverslag van 1993 geïntroduceerd als een bundeling van 
drie kleinere groepen (Verwarming, Verlichting en Sanitaire kranen). De bundeling is misschien 
enkel om presentatietechnische redenen in het jaarverslag aangebracht. Zij zou echter ook 
kunnen samenhangen met de expansierichting van het concern. In de toekomst worden namelijk 
met name acquisities in de groep Keukentechniek en de Fietsen-groep verwacht. 
De Keukenapparatuur-groep acht zich ondervertegenwoordigd in Duitsland. Een verdere 
expansie door acquisitie in dit land wordt voorzien. De Fietsen-groep koestert de ambitie om in 
1997 één miljoen fietsen (circa 10% van de Europese markt) te produceren tegen circa 550.000 
in 1993. Een en ander wil men realiseren via acquisities in Duitsland en Scandinavië. De Fietsen
groep wil op termijn tot de grootste 5 producenten van Europa behoren. Hiervoor hanteert men 
het motief van de versnelde technologische ontwikkeling die optreedt en de globalisering van de 
fietsenmarkt 
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Met de expansieplannen in de eerste twee groepen lijkt een verdere verbreding van de 
activiteitenportfolio van het concern niet voor de hand te liggen. De heer Manschot benadrukt dat 
kennis van de markt aan de basis ligt van het succes van de Atag Groep. Blijkbaar is het aantal 
markten dat hierbij werkelijk kan worden doorgrond. beperkt. 

Samenhang tussen de groepsondernemingen 

Synergie tussen groepsondernemingen wordt niet afgedwongen. Bij het overleg binnen 
groepen tracht men zo veel mogelijk een win-winsituatie te creêren. 

Atag kent een groep toeleveringsbedrijven (Atag Industriële groep). Circa tweederde van de 
omzet van deze groep wordt gerealiseerd door interne toelevering. (Ferro-techniek maakt o.a. 
geëmailleerde componenten voor de Keukenapparatuur groep, roestvrijstalen warmtewisselaars 
voor de cv-ketels van Atag-verwarming. Metacycle maakt voorvorken voor diverse 
groepsondernemingen van de Fietsen-groep.) 

Verder bestaat er samenwerking in de vorm van gemeenschappelijke inkoopnetwerken. In de 
opzet van distributie- en verkoopkanalen wordt samengewerkt. Er is gezamenlijke ontwikkeling 
van technieken op het gebied van marketing en dealer-motivatie. Er vindt uitwisseling plaats van 
kennis van logistieke en informatiesystemen, van management-technieken en van flexibele 
vormen van personeelsbeleid. 

3.1.2 Karakteristieken van de business-omgeving 

omvang investeringen en pay back 
De investeringen in machines en installaties, bedrijfsgebouwen, terreinen en andere duurzame 
bedrijfsmiddelen bedroegen in 1993 18,6 mln gulden (2,2% van de omzet). In 1992 was dit 26,3 
mln(= 4,3%). De percentages liggen gemiddeld over de laatste jaren tussen de 3 en 4% van de 
omzet. De totale omvang van de investeringen is bescheiden in relatie tot de concernomzet Door 
een geavanceerd uitbestedingsbeleid worden investeringen in specifieke apparatuur beperkt. De 
pay back-periode van investeringen is over het algemeen kort (3 maanden of korter). Dit wordt met 
name gestimuleerd door het 'incentive-systeem' van bonussen op basis van kwartaalcijfers. 

proces/produktinnovatie 
Bij Atag zijn zowel proces- als produktinnovatie pijlers van het beleid. Beide zijn geen doel op 
zich, maar worden vertaald vanuit het denken vanuit de markt. 
De procesautomatisering richtte zich aanvankelijk op het middendeel van het bedrijfsproces 
(produktie en assemblage); met name op de robotisering van het produktieproces en het 
uitbestedingsvraagstuk. Momenteel richt de procesautomatisering zich steeds sterker op het 
begin (marktonderzoek, produktontwerp) en het eind van het bedrijfsproces (service en 
distributie; o.a. een on line-systeem met dealers). Deze verschuiving hangt samen met de 
zogenaamde kop-staartfilosofie. 
De produktinnovatie heeft bij Atag het karakter van ontwerp- en kwaliteitsverbeteringen van 
duurzame consumentenprodukten, waarvan de basisfuncties goed bekend zijn. Enkele 
voorbeelden van toekomstige produktinnovaties zijn de introductie van de computer in de 
keukenapparatuur en ABS op fietsen. 

conjunctuurgevoeligheid 
De groep als geheel richt zich op duurzame consumentenprodukten (keukenapparatuur, fietsen, 
verwarming, interieurverlichting, sanitaire kranen), waarvan de basisfuncties goed bekend zijn en 
waarin een brede prijsdifferentiatie geldt. 
De activiteiten van de Atag Groep zijn minder conjunctuurgevoelig dan de meeste 
branchegenoten, omdat men zich richt op het hoogste segment in de markt. Dit zijn veeleisende 
consumenten die produkten kopen die moeten· voldoen aan hun persoonlijke smaak en 
levensstijl en die daarvoor bereid zijn een meerprijs te betalen. De doelgroepen zijn qua 
demografische, lifestyle- en bestedingskenmerken grotendeels identiek. 
De Atag-aanpak betekent ook een snellere en flexibelere aanpassing aan marktfluctualies. 
Manschot 'In onze strategie doen we dus geen investeringen in specifieke apparatuur (zoals 
bijvoorbeeld voor de mountainbike). Dat laten we over aan onze toeleveranciers. Wanneer de 
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markt weer zou omslaan, kunnen we direct andere fietsen gaan maken, zoals we nu normale lijnen 
hebben benut voor de mountainbike. Flexibiliteit is voor ons erg belangrijk.' 
'Produktconcepten worden voortdurend afgestemd op veranderende consumentenwensen. 
Een goed voorbeeld hiervan is het programma verwarmingsapparatuur: 50% van de omzet in 
1993 kwam van produkten die pas in de afgelopen twee jaar werden geïntroduceerd.' 

internationalisatie 
De Atag Groep wil een Europese onderneming zijn met mondiale afzetmarkten. De huidige 
groepsondernemingen zijn gevestigd in Nederland, Belgiê, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk, Denemarken en Hongarije. Ze kennen afzet in hun thuismarkten plus Luxemburg, 
Zwitserland, Oostenrijk, ltaliê, Griekenland, Spanje, Portugal, Zweden en lsraêl. 
Sommige markten, zoals die van de keukenapparatuur, hebben nog belangrijke 'lokale' 
kenmerken. In andere markten (o.a de fletsen- en verlichtingsmarkt) is sprake van een snelle 
globalisatie. Dit leidt tot een scherpe toename van de concurrentie (o.a. vanuit het Verre Oosten). 

De deelneming in Elekthermax (Hongarije) wordt gezien als een mogelijke springplank voor de 
afzet van keukenapparatuur in Centraal- en Oost-Europa. 

maatschappelijke acceptatie 
De consumentenprodukten die de Atag Groep aan de man brengt, zijn niet maatschappelijk 
omstreden. Bij de keuze van produkten (fietsen, energiezuinig stoken en koken) lijkt te worden 
geanticipeerd op een grotere bewustwording bij de consument van zijn eigen rol op het gebied 
van milieu en energie . Ook wordt geanticipeerd op een toename van overheidsregelgeving op 
deze gebieden. 

3.2 KENMERKEN VAN DE INTERNE ORGANISATIE-OMGEVING 

CONCERNSTRATEGIE 
Binnen de Atag Groep is geen sprake van een concernstrategie, maar van een filosofie (de Atag 
aanpak) die zich in de praktijk vertaalt met een proces van continue aanpassing en verbetering. 
Uitgangspunten hierbij zijn : 
-denken vanuit de markt ; 
- logistieke en informatiesystemen als strategische factor en niet als kostenfactor; 
- verdere ontwikkeling van de eigen kernvaardigheid: de vertaalslag van signalen uit de 
consumentenmarkt naar produkten die toeleveranciers voor Atag kunnen uitvoeren; 
- continue aanpassing en verbetering in de groepsondememingen, o.a. via TOM-certificering. 

Voor 1997 wordt de doelstelling geformuleerd van een concernomzet van circa 1 miljard gulden. 
Een andere doelstelling is de winst per aandeel jaarlijks met 10% te laten stijgen. 

AANSTURINGSSTIJL 
De aansturingsstijl wordt in hoge mate bepaald door de persoon van de huidige directeur, de 
heer Manschot Hij hanteert een filosofie waarbij de Holding kennis en ervaring levert en de 
ondernemingen hun eigen business doen. Manschot combineert een 'hands ofl' persoonlijke 
stijl met een 'hands on'-informatiesysteem. Het informatiesysteem vraagt grote kennis van de 
specifieke business-activiteiten en de voortdurende actualisering van die kennis. 
Zelf vergelijkt Manschot zijn rol binnen de Directieraad met die van een Raad van Commissarissen. 

ONTWIKKELINGSPAD 
Het ontwikkelingspad van het concern is een combinatie van externe (acquisitie) en interne 
(autonome) groei. Voor de periode 1987 (beursintroductie) tot 1993 kan de omzetgroei als volgt 
worden uitgesplitst naar autonome en externe groei (zie tabel 3). 
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TABEL 3 Autonome en externe groei van de Atag Groep (1987-1993) 

jaartal omzet (In mln gld) percentage percentage 
autonome groei externe groei 

(overnames) 
1987 237,5 12,2 24,0 
1988 262,1 10,3 
1989 315,1 9,6 10,6 
1990 458,4 14,8 30,7 
1991 503,5 98 
1992 618,7 3 ,0 19,9 
1993 660,3 6,7 

Aangezien het acquisitiebeleid een belangrijk element vormt in het samenspel tussen Holding en 
groepsondernemingen, wordt hier wat uitgebreider stilgestaan bij een aantal uitgangspunten van 
dit beleid. 

Het acquisitiebeleid is volgens Manschot niet vooraf te plannen. Hiervoor is een overname van te 
veel verschillende factoren afhankelijk (de kans die zich voordoet, de prijs, etc.). Wel kan een 
profielschets van een geschikte overnamekandidaat worden opgesteld. 
De Atag Groep koppelt de volgende algemene kenmerken aan een aantrekkelijke 
acquisitiekandidaat 
-tussen de 20 en 100 mln gulden omzet; 
-verdedigbare marktpositie (niet per se marktleider); 
-goed ontwikkelde vaardigheden op het gebied van design en produktvernieuwing; 
-bekende merknaam en mogelijkheid tot hoge positionering in de markt; 
- bediening van niche-marktsegmenten; 
-goed netwerk met service-gerichte dealers (professionele vakhandel); 
- goede mogelijkheden voor verdere verlaging van de produktiediepgang; 
- organisatorische turn around wenselijk. 
Een eerste vereiste voor overname is dat de kandidaat ermee akkoord gaat dat het 
informatiesysteem van de Holding wordt geïmplementeerd. In de praktijk blijkt dat veel 
ondernemingen die worden overgenomen familiebedrijven zijn. 
Na overname is sprake van een integratiefase van de groepsonderneming binnen het concern. 
Kenmerken van deze integratie worden hieronder besprokim aan de hand van het begrip 
'organisatiecu I! uur'. 

ORGANISATIEGUL TUUR 
Het begrip organisatiecultuur krijgt volgens Manschot in de managementliteratuur te veel het 
karakter van een onbeïnvloedbaar gegeven. 'Bij cultuur gaat het om praktische zaken als wat 
vinden wij met elkaar belangrijk en hoe gaan we met elkaar om.' 
De Atag Groep streeft (o.a. via het incentive-systeem) naar een cultuur waarbij elke medewerker 
leert denken in termen van toegevoegde waarde en marktvraag. 
Manschot 'Dit vereist een open organisatie, die naar buiten is gericht en waarin het principe wordt 
gehanteerd dat verandering de enige constante is. Die verandering eist een grote flexibiliteit van 
de medewerkers.· 
Manschot 'De oudere garde heeft het moeilijk met de filosofie van marktvraag en uitbesteding: ze 
waren trots op wat ze zelf maakten. Maar de consument interesseert het niet of Atag alles zelf 
maakt. Het produkt moet goed zijn en als een spuitgietspecialist beter werk aflevert dan de eigen 
fabriek, dan moet je het door de specialist laten doen. De compositie van die elementen levert 
zodanige kwaliteit, dat je op een andere manier trots kunt zijn op het eindprodukt. • 

Bij de overname van een 'onderneming in problemen' volgt een 'turn around', waarbij een 
cultuurverandering van de betrokken onderneming wordt nagestreefd. 
Manschot 'Direct bij aanvang van de overname zijn er vier, vijf mensen (werkmaatschappij
managers en systeemanalisten) die vanuit de top de reorganisatie gaan aansturen. Daarnaast 
wordt er een supportteam gecreëerd. Dit supportteam bestaat soms uit 25 tot 30 mensen. Deze 
zijn veelal afkomstig van een groepsonderneming die recentelijk is overgenomen en waar het 
systeempakket is geïmplementeerd. Deze personen vormen koppels met mensen in de nieuwe 
acquisitie en leren de nieuwe manier van werken. Heel vaak zijn ze bijzonder enthousiast om 
hetgeen ze zelf net geleerd hebben aan een ander over te dragen.' 
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De Atag Groep heeft in de typologie van Harrison (1972) opvallende kenmerken van een 
taakcultuur. 

OMVANG VAN HETCONCERN 
Sinds de beursgang in 1987 is het concern spectaculair gegroeid. Deze groei ging niet gepaard 
met een toename van omvang van het bestuurlijk centrum. Wel is het aantal systeemanalisten dat 
het informatiesysteem onderhoudt, toegenomen tot momenteel12. 
Met name het uitbestedingsbeleid van de Groep duidt er echter op dat van een duidelijke relatie 
tussen de omvang van het concern en de primaire ordening geen sprake is. 

FINANCIËLESITUATIE 
De financiêle situatie van Atag is goed. De solvabiliteit schommelt tussen de 30 en 35%. De 
Holding heeft een goede naam opgebouwd bij de belegggers. Dit vertaalt zich in een goede 
koers/winstverhouding. Ondanks de economische recessie wist Atag in 1993 een autonome 
omzetstijging van 6,4% te realiseren en het nettoresultaat licht te laten stijgen. 
Binnen de Groep waren in 1993 twee groepsondernemingen verliesgevend : Vrieland en CN 
80rma. 
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- kapitaalinkoop 

Analyse case-studie Atag Holding NV 

lnrichtingsvormen als samenhangende keuzen van positie- en 
procedurestructuren (31-12-1993) 

divisies met decentrale 
staven 
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divisies met centrale 
staven 

deoonvale kapilaalinkoop eenvale kapitaal-inkoop eenvale kapilaalinkoop 
binnen centraal kader met decentrale aanvulling 

- cash flow-verevening cash flow-verevening cash flow-verevening uitgebreide cash flow
verevening 

- goedkeurings
procedures 

- detachering 
controllers 

- faillissementsrisioo 

- omvang rapportage 

- evaluatiehorizon 

- overlegstructuur 

- beleidsdocument 

- beloningssysteem 

- benoemingenbeleid 

financiêle en enkele 
strategische doelen 

mm samenhang van de inrichtingsvormen met de primaire 
ordening van Atag Holding NV 

goedkeuringsprocedures officiële 
goedkeuringsprocedures 

coniiOIIers in de lijn detachering convollers 

prestatiebeloning 
gedeeltelijk gekoppeld 
aan conoomresultaat 

faillissementsrisioo bij het 
conoom 

formele beleidsvormings
cydus 

concernplan 

prestatiebeloning primair 
gekoppeld aan 
concernresultaat 

formeel 
benoemingenbeleid 
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TABELS Kenmerken van de componenten van de primaire ordening in relatie tot de 
inrichtingsvormen ( 1993) 

Componenten van de U ltwerklng/toellchtlng Samenhang met 
primaire ordening lnrlchtlngsvorm 
Positiestructuur : 
Hoofdkantoor conceptuele holding Botsauto 

kennis en ervaring op het gebied van: 
- informatiesysteembeheer en -<Jnlwikkeling 
- acquisitie- en turn around management 

Business-activiteiten de groepsondernemingen ('profil centers') zijn Botsauto/Turbo Polyp 
op te vatten als 'business units met decentrale 
staven' 

synergiestreven met name binnen de zes 
groepen: samenwerking op hel gebied van 
R&D, inkoop, marketing en distributie 

Procedurestructuren: 
Middelenallocatie-systeem kenmerken : Botsauto 

- decentrale kapitaalinkoop 
- geen cash flow-verevening 
-geen formele goedkeuringsprocedures voor 
afzonderlijke investeringen 
- geen detachering controllers 
- geen faillissementsaansprakelijkheid 

Monitoringsysteem kenmerken : Turbo Polyp 
- integraal management en logistiek 
informatiesysteem 
- geen business-plancyclus 
- overlegstructuur binnen Directieraad is 
informeel en niet-frequent 

incentive-systeem beloningssysteem: Botsauto/Turbo Polyp 
- prestatiebeloning gekoppeld aan financieel 
resunaat van de eigen groepsonderneming 
- aandelenparticipatie (werknemersaandeel is 
6,5% in 1993) 

benoemingenbeleid: 
-geen formele procedures 
- benoeming van groepsonderneming-
directeuren voorbehouden aan de heer 
Manschot 
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TABEL 6 Kenmerken van de portfolio van business-activiteiten in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Situationele factor U ltwerklng/toe lichting Samenhang met 
(contingentie) lnrlchtlngsvorm 
Samenstelling van de achttien groepsondernemingen Botsautoffurbo Polyp 
portfolio 

zes groepen (het aantal business-
sectoren is groter dan 3) 

afhankelijkheid tussen groepen is beperkt: 
-wel onderlinge toelevering (Atag 
Industriële groep) 

samenwerking met name binnen groepen: 
- gezamenlijke netwerken op het gebied 
van proces- en produkt-design, inkoop, 
marketing en verkoop 

Aard van de business Risico's verbonden aan de aard van de Botsautoffurbo Polyp 
business: 

omvang investeringen: 
- beperkt, kleiner dan 5% van de omzet 
- korte pay back-periode 
- investeringsrisico's in spec~ieke 
apparatuur beperkt door uitbesteding 

proces/produktinnovatie: 
- procesinnovatie is sterk ontwikkeld, 
(kop-staartfilosofie en uitbesteding) 
- produktinnovatie betreft kwaliteit en 
design, geen basisinnovaties 

fase produktlevenscyclus: 
- duurzame consumentenprodukten met 
bekende basisfuncties 
- 'modegevoelig' (innovatie betreft design, 
styling en kwaliteitsverbetering) 

internationalisatie: 
-Europese onderneming; geen 
produktievestigingen in VS en Verre 
Oosten 
- keukenapparatuurmarkt heeft 
kenmerken van 'local business' 
- mondialisatie van markten en toename 
van de concurrentie-intensiteit (o.a. 
fietsen, verlichting) 

conjunctuurgevoeligheid is beperkt 
vanwege: 
- keuze van duurzame consumenten-
produkten met bekende basisfuncties 
- keuze van doelgroep: hoogste segment 
in de markt 

maatschappelijke acceptatie: 
- activiteiten zijn niet omstreden 
- activiteiten anticiperen op 
maatschappelijke ontwikkelingen m.b.t. 
milieu, energie, etc. 
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Situationele 
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Kenmerken van de interne organisatie-omgeving in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

factor Uitwerking/toelichting Samenhang met 
(contlnaentle) lnrlchtlngsvorm 
Concernstrategie -uitbouwen van de kernvaardigheid: 'het Botsauto 

managen van de vertaalslag van signalen uit de 
consumentenmarl<t naar produkt en die 
toeleveranciers voor Atag kunnen maken' 
- optimaliseren van 'profit center'-gedachte 

toegevoegde waarde van de Holding: 
- individuele beïnvloeding via integraal 
informatiesysteem en herstructurering; 
- onderlinge beïnvloeding door stimulering van 
samenwerking binnen groepen 

Aansturingsstijl van het - 'hands off' persoonlijke stijl van de voorzitter Botsauto 
topmanagement van de RvB: 'argetting' (Cresap-typologie) 

- 'hands on'-informatiesysteem 
- elke acquisitie kent een 'hands on'-
integratiefase 

Ontwikkelingspad in de kenmerken: Botsauto 
concernhistorie - combinatie van acquisitie en autonome groei 

- versterking externe groei met het oog op 
mondialisatie van markten (fietsen) 
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Organisatiecultuur kenmerken: Botsauto/Turbo Polyp 
- cultuur als· maakbaar gegeven 
- taakcultuur (typologie van Harrison, 1972) 

Omvang van het concern kenmerken: nvt 
-toename concernomvang leidt tot enige 
toename van groep systeemanalisten op de 
Holding 
-toename van uitbesteding duidt echter op 
zwakte van de relatie tussen omvang van het 
concern en de primaire ordening 
- groepsondernemingen verschillen sterk in 
omvang, maar zijn relatief klein ten opzichte 
van de concernomvang 

Financiële situatie van het goede financiële uitgangssituatie: nvt 
concern - eigen vermogenspositie in 1993 biedt ruimte 

voor acquisities uit eigen middelen 
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4 Conclusie 

De primaire ordening van Atag heeft belangrijke overeenkomsten met de inrichtingsvorm 
Botsauto. Deze inrichtingsvorm past met name bij de invulling die wordt gegeven aan de 
positiestructuur van het bestuurlijk centrum en de bedrijfseenheden. 
Toch bestaan er belangrijke afwijkingen op de inrichtingsvorm van Botsauto. Zo wordt de 
concurrentie tussen de groepsondernemingen op groepsniveau gestroomlijnd en 
samenwerking gestimuleerd. Ook het monitoring-systeem op de Holding is veel verder 
ontwikkeld dan in de Botsauto-vorm wordt verondersteld. 
Het monitoring-systeem is als het ware een integratie van het operationele bedrijfsproces en de 
beheerfuncties (financieel, operationeel, strategisch). Wel is het monitoring-systeem gebonden 
aan specifieke produkt/markiltechnologie-combinaties van duurzame consumentenartikelen, 
waarvan de basisfuncties goed bekend zijn en het concurrentieel voordeel wordt bepaald door 
het snel en flexibel inspelen op individuele consumentenwensen die voortvloeien uit 
persoonlijke behoeften, lifestyles en smaken. 

Atag is een duidelijk voorbeeld van een concern dat de kracht van een centraal informatiesysteem 
weet te koppelen aan het concept van unit management. Hiermee worden de sterktes van twee 
verschillende inrichtingsvormen van het diagnosemodel, namelijk de Botsauto- en Turbo Polyp
vorm, met elkaar gecombineerd. Daarmee is de primaire ordening van Atag een voorbeeld van 
een topstructuur die de beperkingen van de inrichtingsvormen van het diagnosemodel aangeeft. 

Enkele aandachtspunten die bij de analyse van de primaire ordening naar voren kwamen, zijn: 
- met de toename van samenwerking binnen de groepen ontstaan meer coördinatievraagstukken 
die op groeps- maar veelal ook op holding-niveau om afstemming vragen. De huidige 
inrichtingsvorm met de kleine holding is kwetsbaar voor kwesties die veel managementtijd 
opslokken; 
- door een consequente uitbouw van de kop-staartfilosofie ontwikkelt Atag zich steeds verder tot 
'systems integrator'. Naast uitbesteding van produktie- en assemblage-activiteiten worden in 
toenemende mate ontwikkelingsactivileiten (o.a. ontwerp van componenten) uitbesteed aan 
externe kennisnetwerken. 
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Analyse van de case-studie Akzo NV 
Deze analyse is gebaseerd op schriftelijke bronnen (jaarverslagen, brochures, krante- en 
tijdschriftartikelen), een case-studie (Keuning e.a., 1993), een interview (dd. 25-8-1993) en twee 
presentaties van ir. W.P. Smit (corporale planning) (dd. 24-3-1992 op de VSB-workshop ·van 
piramide tot poffertjes' en dd. 10-11-1992 voor de VSB-regio Eindhoven). Deze case-analyse is 
inhoudelijk begeleid door twee leden van de VSB-werkgroep Concernstijlen. Ze geelt een beeld 
van de primaire ordening van het concern voor de situatie tot eind 1993. 

Proflel van het concern 
Akzo is een wereldwijd opererend concern met vestigingen in meer dan 50 landen. Het 
hoofdkantoor bevindt zich in Arnhem. De activiteiten zijn ondergebracht in direct onder de RvB 
ressorterende business units, geclusterd in vier groepen: Chemie, Coatings, Pharma en Vezels. 
Het produktenpakket omvat zout en chemische produkten, verven en lakken, produkten voor de 
gezondheidszorg en vezels. In 1993 realiseerde het concern een omzet van 16,5 miljard gulden 
met ruim 60.000 medewerkers. Van hen zijn ongeveer 19.500 personen in Nederland werkzaam. 
Begin november 1993 maakte Akzo bekend dat overeenstemming is bereikt over een fusie met 
Nobel lndustrier AB, maar omdat eind 1993 formeel nog geen sprake was van een fusie wordt 
Nobel niet in de analyse betrokken. 

Een analyse op basis van het diagnosemodel 

1 Positiestructuur 

Bij de analyse van de positiestructuur wordt een onderscheid gemaakt tussen de positiestructuur 
van het bestuurlijk centrum en die van de business-activiteiten. 

1.1 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN HET BESTUURLIJK CENTRUM 

Tot het bestuurlijk centrum worden het concernmanagement (RvB, RvC, Management Council) 
en de centrale staf- en functionele afdelingen gerekend. 

De Raad van Commissarissen telt 10 leden en staat onder voorzitterschap van ir. F.H. Fenlener 
van Vlissingen (1933) . 

De Raad van Bestuur telt eind 1993 de volgende 6 leden: 
jhr. mr. A.A. Loudon (1936), voorzitter; 
mr. C.J.A. van Lede (1942), vice-voorzitter; 
dr. F.W. Fröhlich (1942), Vezels Groep; 
jhr. mr. H.A. van Karnebeek (1938), Coatings Groep; 
ir. R.M.J. van der Meer (1945), Chemie Groep; 
A.G. Vermeeren (1933), Pharma Groep. 

De voorzitter van de RvBvan Akzo NV is sinds 1982 jhr. mr. Aarnout Loudon. Hij is een telg uit 
een geslacht van grootondernemers, bankiers en koloniale bestuurders. Hij studeerde rechten, 
belandde in 1964 bij Bank Mees & Hoop en kreeg in 1969 een functie op de afdeling Financiën 
van Koninklijke ZouUOrganon. Hierna volgden functies bij Akzo Coatings France. Vervolgens 
kreeg hij de leiding van Akzo Brazilië. In 1977 trad hij toe tot de RvB. 

Bij de samenstelling van de RvB is gekozen voor het zogenaamde 'gemengde model'. De RvB is 
per 1 mei 1993 uitgebreid van 3 naar 6 leden. Twee leden hebben alleen corporale taken (de 
voorzitter van de RvB en de plaatsvervangend voorzitter) en 4 leden zijn naast lid van de RvB ook 
groepsverantwoordelijk lid (responsible member) van de RvB van hun specifieke groep. (Dit zijn 
de voormalige divisiepresidenten.) Elk groepsverantwoordelijk lid van de RvB heelt een ander lid 
van de RvB als plaatsvervanger. Dit benadrukt dat de groepsverantwoordelijke leden van de RvB 
in de eerste plaats lid van de RvBzijn en pas daarna vertegenwoordiger van hun groep. 

Akzo NV streelt ernaar een management holding te zijn waarvan de RvB het hoogste uitvoerend 
orgaan is. Uit dien hoofde vervult het de volgende taken: 
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- het ontwikkelen van de ondernemingsstrategie en het nemen van beslissingen dienaangaande; 
- het vaststellen van de ondernemingsporttolio; 
- het vaststellen van de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen en regels; 
- het uitvoeren van de strategische control; 
- het uitvoeren van de control op de resultaten; 
- het stimuleren van 'en-en'-denken en -gedrag; 
-het formuleren van beleid voor de volgende functionele gebieden: 
• corporale identity 
• financiële zaken 
• gezondheid, veiligheid en milieu 
• human resources 
• informatietechnologie 
• research , ontwikkeling en technologie. 

De RvB wordt bijgestaan door een Management Council, waarin naast de leden van de RvB de 
volgende leden zitting hebben: 
dr. S. Bergsma (1936), financiële zaken; 
dr. A. van Es (1931). Akzo Nederland; 
ir. F.I.M. van Haaren (1935), technologie en milieu; 
J. den Hoed RA (1937) , administratie en control; 
J.C.P. van Oosterom (1935), strategische planning; 
mr. F.L. Vekemans (1933), human resources. 

De Management Council stelt de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen vast die vallen onder 
de verantwoordelijkheid van de centrale leiding in haar hoedanigheid van management holding. 
De Management Council is voorts verantwoordelijk voor het scheppen van het draagvlak voor 
fundamentele beslissingen die de onderneming als geheel. betreffen. 
De kwalitatieve doelstellingen (objectives) geven aan in welke richting de onderneming als 
geheel zich dient te ontwikkelen. De kwantitatieve doelstellingen (targets) zijn de concrete 
doelen, afgeleid uit de algemene, kwalitatieve doelstellingen zowel voor de business units als 
voor de functionele gebieden. De regelgeving verwijst naar afspraken, zoals richtlijnen en 
procedures, gericht op de beheersing van het managementproces. 

Op het niveau van het bestuurlijk centrum (corporale centra) zijn twee typen stafafdelingen te 
onderscheiden: concernstafafdelingen en groepsspecifieke stafafdelingen. Zij oefenen een 
strict functionele supervisie uit op de business units. 
In figuur 1 is de management- en stafstructuur gevisualiseerd. 

Man gement 

FIGUUR 1 Het corporate centre van Akw (1993) 

Organisatieniveau 

Corporale 

Business 
units 
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concernstafafdelingen 
Het concernbeleid van de RvB wordt centraal ondersteund door vier geïntegreerde 
concernstalafdelingen voor de volgende functies: cantrolling (Akzo Centrolling Department 
(ACD)), financiën (Akzo Finance (AFIN)), strategische planning (Akzo Strategie Planning (ASP)) 
en human resources management (Akzo Human Resources (AHA)). Binnen de vier 
concernstafafdelingen zijn functionarissen die aan een groep zijn toegewezen ('dedicated'). 
De vier concernstafafdelingen worden geleid door de functionarissen die ook lid zijn van de 
Management Council. Zij worden aangeduid als 'executive vice presidents' (EVP's). 
Er bestaat een hiërarchische relatie tussen de EVP en de groepsstaflunctionaris van de 
betreffende concernstafaldeling. De groepsstaffunctionaris geeft functioneel leiding aan de 
betreffende stalmensen van de business units (zie voorbeeld in figuur 2). 

Voorbeeld: Cantrolling 

I Voorzitter 

RvB 

dedicated 

functioneel 

FIGUUR2 Functionele relatie binnen de concernstafafdelingen (voorbeeld controlling) (1993) 

financiën 
Voor de concernstalafdeling Financiën wijkt de geschetste situatie van liguur 2 al. De financiering 
is niet per groep georganiseerd, maar per land en/of valuta. 

strategische planning 
Voor de concernstafafdeling Strategische Planning geldt ook een uitzondering van de in figuur 2 
geschetste situatie. Hier zijn geen aparte planningsaldelingen op groepsniveau gepland. Het 
groepsmanagement zal worden geassisteerd bij de plannings-activiteiten door de EVP 
Strategische Planning en zijn staf. De totale staf bestaat uit 12 personen. Van hen zijn er vier 
'dedicated' als groepsplanner en 2 als 'algemeen; de overige stafleden zijn ondersteunend. 

technologie en milieu 
Het technologiebeleid wordt ook op corporale niveau gecoördineerd. Vanwege de specificiteit 
van de technologiefunctie per groep is deze anders georganiseerd. 
Daarnaast heeft men de technologiefunctie op het concern- en groepsniveau uitgebreid met 
veiligheid, milieuzaken en kwaliteitscontrole. Deze activiteiten worden beschouwd als een 
integraal onderdeel van Research en Technologie. 
Elke groep beschikt over een 'Directer Technology and Environment', die verantwoordelijk is voor 
de synergierealisatie van onderzoeksdoelstellingen en programma's tussen de business units 
binnen de groep. 
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De vier 'Groepsdirecteuren' en de 'Executive Vice President lor Technology and Environment' als 
voorzitter, vormen de 'Council lor Technology and Environment'. Deze ziet erop toe dat de 
vakkennis met betrekking tot de kernactiviteiten wordt onderhouden en dat het beheer van 
sleuteltechnologieên door expertisecentra binnen de Akzo-laboratoria wordt uitgevoerd. De EVP 
Technology formuleert het concernbeleid en draagt zorg voor de implementatie. Hij oefent een 
functionele supervisie uit. 
Akzo tracht een goede afstemming te bereiken tussen de business unit-strategie en de R&D
inspanningen. Om de dialoog tussen business- en researchfuncties te bevorderen zijn 
technologiemanagers benoemd bij de business units. De technologiemanagers moeten de 
toekomstige eisen van de markt ten aanzien van produkten en milieu en de wensen van de eigen 
produktie-organisatie zien te integreren met de lange-termijnstrategie van de business units. Het 
geïntegreerde beeld is vastgelegd in een meerjarenplan voor technologie. 
In 1993 werd besloten de research-laboratoria van Arnhem, Deventer, Dobbs Ferry, Hengelo en 
Obernburg onder één management samen te brengen. De business units kunnen in principe 
over eigen research-faciliteiten beschikken. Voor zover dit niet het geval is, wordt de research aan 
het centrale instituut opgedragen. 
De werkzaamheden van het centrale instituut zijn grotendeels gericht op een aantal businesss
units van chemie, coatings en vezels en op de business unit Electronic Products. 

overige concernstafafdelingen 
Naast de vijf genoemde afdelingen bestaan er concernstafafdelingen zoals corporale 
communications, juridische zaken en fiscale zaken, die in de nieuwe topstructuur min of meer 
ongemoeid zijn gebleven. 

groepsstaven 
Elk groepsverantwoordelijke lid van de RvB heeft speciale concerntaken en moet zijn cluster 
business units aansturen. Bij deze laatste taak krijgt hij ondersteuning van twee 
groepsdirecteuren, onder wie een directeur Technologie. Tezamen vormen zij het 
groepsmanagement. Het groepsmanagement ondersteunt het business unit management bij de 
ontwikkeling van zijn strategie. Het heeft tevens een taak bij het opstellen van programma's op 
het gebied van management development en treedt sturend op waar activiteiten elkaar 
overlappen, bijvoorbeeld met betrekking tot markt of technologie. Andere functies die worden 
gecoördineerd, zijn bijvoorbeeld inkoop- en logistieke activiteiten. 
Het groepsmanagement oefent de supervisie uit op de business units en service units die tot de 
groep behoren. Hierbij blijft de business unit primair verantwoordelijk voor de eigen resultaten. 
Het groepsmanagement zorgt voor waardetoevoeging en levert daarmee een bijdrage aan de 
door de business unit behaalde resultaten. De waardetoevoeging is afhankelijk van de behoefte 
van de units en verschilt per groep. 

Alle leden van de RvB en de groepsdirecteuren plus hun belangrijkste stafafdelingen opereren 
vanuit Arnhem. De groepsspecifieke stafafdelingen rapporteren aan één van de 
groepsdirecteuren of het groepsverantwoordelijke lid van de RvB. Deze stafafdelingen hoeven 
niet per se in Arnhem te zijn gevestigd. Hun locatie is onderwerp van studie en kan per groep 
verschillen. 

In tabel 1 zijn de concern- en groepsstafafdelingen vermeld voor zover deze tot het corporale 
centre worden gerekend. De service units zijn niet in dit overzicht opgenomen, omdat zij 'in de 
lijn' zijn geplaatst. Service units worden opgevat als dienstverlenende eenheden met een 
business unit-karakter (zie§ 1.2) . 
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TABEL 1 Ordening van de concernstafafdelingen van het bestuurlijk centrum (corporale 
centre) naar aard en oriëntatie 

Oriëntatle van de concernstafafdeling 

Ondersteuning Ondersteuning business-
concerntop activiteiten 

Statutaire en - administratie en controlling -financiën 
beleidsbepalende -financiën - controlling 
activiteiten - human resources - human resources 

- strategische planning - strategische planning 
-technologie & milieu -technologie & milieu 
(incl. veiligheid en kwal~e~) (incl. veiligheid en kwal~e~) 

Operationele activiteiten: -corporale communications -technologie 
- juridische zaken - human resources 

- functionele activiteiten - fiscale zaken - juridische zaken 
- dienstverlenende - fiscale zaken 
activiteiten 

*inkoop 
* logistiek 

De omvang van het bestuurlijk centrum in Arnhem bedraagt in 1993 circa 130/140 personen. 

Loudon: 'Vroeger gebeurde het bepalen van de strategie per divisie. Dat waren er zes, en op 
corporate niveau werden die verschillende strategieen zo'n beetje bij elkaar geschoven en werd 
gekeken of het financieel haalbaar was. Bij de invoering van het corporate identity-programma 
hebben we onmiddellijk gezegd: wij kijken voortaan als RvB naar onze totale Akzo-business en 
die hebben we vervolgens ingedeeld in portfolio-planning units, waar later eigenlijk de business 
units uit zijn voortgekomen.· 

Het bestuurlijk centrum is sinds midden jaren tachtig geëvolueerd van een financiële naar een 
management holding. De eigen taakopvatting en de actieve bestuurlijke coördinatie via de 
concernstafafdelingen Financiën, Control, Strategische Planning en Human Resources en het 
technologiebeleid bevestigen de rol van management holding voor het bestuurlijk centrum. 

1.2 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN DE BUSINESS-ACTIVITEITEN 

De activiteiten zijn ondergebracht in direct onder de RvB ressorterende business units. De 
business units, met uitzondering van Electronic Products, zijn op basis van onderlinge 
samenhang in vier groepen geclusterd: Chemie, Coatings, Pharma en Vezels. 
Een business unit is resultaatverantwoordelijk. ledere business unit staat op zichzelf voor één of 
meerdere duidelijk omlijnde produkt/marktcombinaties en heeft de opdracht zich op zijn 
kernactiviteiten te concentreren, te weten: onderzoek en ontwikkeling, productie, marketing en 
verkoop, alsmede personeelsbeleid. Alle overige activiteiten mogen worden uitbesteed. 
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TABEL 2 Overzicht structuur business-activiteiten Akzo NV (1993) 

Groepen Produkt en Business units 
Chemie Groep zout, cntoor-all<all, organtsche Akzo salt tnc. 

dlloorderivaten, organische aminen, Catalysts 
hulpstoffen voor de produktie en VO!Werking Chlor-Aikali 
van kunsistaffen en elastomeren (rubber). Delamine 
functionele chemicaiKN1, katalysatoren voor de Delergents & SurfactaniS 
aardolie-industrie, grondstoffen voor Functional Chemicals\lndustriaf Chemieals 
wasmiddelenindustrie Polymer Chemieals 

Polymer Processing & Paper Chemieals 
Rubber Chemieals 
SaltEuropa 

coatings Groep veNen, lakken, beusen en kUnstnarsen voor Aerospace t:tnishes 
industriêle toepassingen, professioneel Automotive Finishes 
gebruik en gebn.Jik door de consument Car Re finishes 

Decorative Coatings 
lndustrial Coatings Europa 
lndustrial Coatings USA 
Rasins 
Wood Coatings 

Vezels Groep vezels VOO< tnousrriële en textiele J\dvanc~ Materials 
toepassingen Inclusief tapijten, high- Carpet Fibers 
performance vezels, membranen, nonwovens Enka tecnica 
en overige industriêle produkten lndustrial Fibers 

Industrie/ Nonwovens 
lndustrial Systems 
Kueg 
Membrana 
Textile Fibers 

Pharma Groep receplplichtige en receprvrije Chefaro 
geneesmiddelen, ziekenhuisprodukten. Oiosynth 
diagnostica., grondstoffen voor de Intervet 
farmaceutische industrie, diergeneeskundige Organen 
preparaten Organon lnc. 

Organon T eknika 
VPF 

Overige pnntplaten, cpnscha films, optische Electrome Produels 
oomponenten voor telecommunicatie 

service units 
De service units zijn geen stafafdeling, maar dienstverlenende eenheden met een business unit
karakter. De business units en de service units staan in een klant/toeleverancier-relatie tot elkaar. 
Een service unit kent meerdere klanten en blijft verantwoordelijk voor de haar toevertrouwde 
taken, die eventeel ook uitbesteed kunnen worden. De service unit wordt geacht op ha<;ir 
specifieke gebied een centrum van know how te zijn. Zij moet over een infrastructuur beschikken 
om ook die bekwaamheden te bieden, die zij niet zelf in huis heeft 
De service units zijn geografisch georganiseerd op basis van locatie, land of zelfs continent. Zij 
staan onder supervisie van de landenorganisatie waaronder zij ressorteren. De service units 
rapporteren aan één van de groepsdirecteuren. 
Daar waar voordelen kunnen worden behaald in termen van toegevoegde waarde of 
kostenreductie en onder het voorbehoud dat geen waardevolle kennis verloren gaat, zullen 
groeps-service units worden vervangen door concern-service units. 
Voorbeelden van activiteiten die worden beheerd door service units zijn: 
- locatiebeheer en werkgeversrol (sociale eenheid) 
- produktieprocesbeheer: inspectie, onderhoud, reparatie, etc. 
- infrastructuurbeheer: energievoorziening, beveiliging, catering, transport, logistiek, etc. 
-verzekeringen, onroerend goed, accountancy, consultancy, etc. 

De indeling in service units is een complexe materie in het geval van de grote locaties waar 
verschillende chemische produkten worden gemaakt, die vallen onder verschillende business 
units. De locatiemanager is hier 'facility manager' geworden en hoofd van de sociale eenheid. Hij 
is zijn directe zeggenschap over de produktie in de verschillende fabrieken kwijt. Hij moet het met 
de aanwezige business unit managers eens worden over zaken als inzet van produktiecapaciteit 
op de locatie en het gewenste groot onderhoud van de installaties. 
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landenorganisaties 
De landenorganisaties zullen in principe als concern-service units worden opgevat die aan alle 
groepen diensten verlenen. De rol van de nationale organisaties wordt hierdoor in sommige 
gevallen ingrijpend gewijzigd. Akzo's coating-divisie kende bijvoorbeeld een matrixorganisatie 
waar het primaat bij de landen lag, niet bij de functies. Met de business unit-organisatie worden de 
functionele lijnen versterkt ten koste van de geografische dimensie. 
Akzo Nederland en Akzo Amerika zijn de primaire nationale organisaties. Het belang van de 
landenorganisaties blijkt o.a. uit vertegenwoordiging van Akzo Nederland in de Management 
Council. 

Eind 1993 is de structuur van het lijnmanagement redelijk afgerond. De coördinatie van de 
verschillende stafwerkzaamheden en -bevoegdheden en de service units dient nog verder te 
worden uitgewerkt. 
Samenvattend kan worden gesteld dat de positiestructuur van de business-activiteiten zich aan 
de hand van de typologie van Wissema laat aanduiden met 'business units met centrale staven'. 

2 Procedurestructuren van het concern 

Tot de procedurestructuren van de primaire ordening worden gerekend het middelenallocatie
systeem, het monitoring-systeem en het incentive-systeem. 

2.1 MIDDELENALLOCATIE-SYSTEEM 

INKOOP VAN KAPITAAL 
Er is sprake van een centrale uitgifte van aandelen en een centrale verwerving van vreemd 
vermogen. 

CASH FLOW-BEHEER EN BUDGETTERING 
De cash flows van de business units worden beschouwd als concernbezit Zij worden centraal 
verevend. 
Bij Akzo wordt al sinds begin jaren zeventig gewerkt met vormen van portfolio-planning. 
Aanvankelijk met het oorspronkelijke model van de BCG-Groep. Vervolgens werd begin jaren 
tachtig het concept van de levenscyclus hierin geïntegreerd. Bij de allocatie van financiële 
middelen naar de portfolio-activiteiten werd een onderscheid gemaakt tussen 'cash generators', 
'dynamic mature' businesses en 'high growth' businesses. Dit model is tot 1991 gehanteerd. 
Vanaf 1991 wordt het onderscheid: 'core', 'potential core' en 'non-core' gehanteerd. Dit 
onderscheid is leidend bij de verdeling en inzet van middelen. 

GOEDKEURINGSPROCEDURES 
Voor investeringen tot 10 miljoen gulden volstaat een goedkeuring door een 'Board Committee' 
(2 leden van de RvB). Bij investeringen wordt gemikt op een roi van 20%. 

UITWISSELING TUSSEN CONTROLLERS 
De groepscontrolier staat hiërarchisch onder de corporale controller. De groepscontrolier geeft 
functioneel leiding aan de controllers van de business units in de groep. De controllers hebben 
net als de concernstafafdelingen: Human Resources, Financiën en Strategische Planning, een 
eigen functionele lijn naar de business units. Binnen de controllers-groep is sprake van job 
rotation. 

AANSPRAKELIJKHEIOSS TELLING FAILLISSEMENT 
Het concern stelt zich conform artikel 403 lid 1 sub f van het BW aansprakelijk voor de in 
Nederland gevestigde dochterondernemingen. 

2.2 MONITORING-SYSTEEM 

RAPPORTAGESYSTEEM EN -FREQUENTIE 
De business units kunnen in de nieuwe structuur direct in overleg treden met de RvB. Een groot 
aantal zaken kan worden afgehandeld met het RvB Comité (Board Committee) (zie ook § 2.1 
goedkeuringsprocedures). De volledige RvB komt eens per 2 weken bijeen. 
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Maandelijks rapporteren de business units hun omzet. Elk kwartaal rapoorteren zij een balans en 
verlies-en-winstrekening en een aantal specifieke kritische succesfactoren (ksf's) . Elk kwartaal 
worden deze met de verantwoordelijken besproken, tenzij er aanleiding is voor direct overleg. 

BUSINESS-PLAN 
Het planningsproces binnen het Akzo-concern is een gefaseerd proces bestaande uit een 
strategische planfase en een operationele planfase. De laatste fase is de uitwerking van de 
strategie in concrete actieplannen. 
De strategische planfase is zowel een top down- als een bottomup-proces. Binnen de door de 
RvB aangegeven richtlijnen van de concernstrategie werken de business units in de strategische 
plan-fase een aantal opties uit. In de betreffende business-plannen wordt aangegeven welke 
middelen en welke rendementen grofweg te verwachten zijn. De business-plannen worden 
uitgebreid besproken in de RvB-Comités (review-sessies) en vervolgens op RvB-niveau 
vastgesteld. 
De concernstafafdeling Strategie Planning adviseert de RvB over de concernstrategie en 
coördineert het planningsproces voor Akzo als geheel. Zij speelt een cruciale rol bij de 
beoordeling van de business-plannen en bij investeringsvoorstellen. 

OVERLEGSTRUCTUUR 
De RvB komt 1x per 2 weken bijeen op maandag. Daarnaast zijn belangrijke bevoegdheden 
gedelegeerd aan de RvB-Comités. 
Binnen het concern bestaat een uitgebreide formele overlegstructuur. Deze is noodzakelijk om 
tot een afstemming te komen tussen het groepsmanagement en de concernstafafdelingen 
(Control, Financiën, Strategische Planning en Human Resources). 
Akzo wordt gezien als het schoolvoorbeeld van de Nederlandse consensuseconomie. 
Veelvuldig overleg is het kenmerk. De overtuiging dat teamwork nodig is met respect voor 
hiërarchische verhoudingen en ieders competentie, leidt ertoe dat leidinggevenden en 
stafmedewerkers elkaar niet snel afvallen. 

2.3 INCENTIVE-SYSTEEM 

BELONINGSSYSTEEM 
De beloning van de business unit managers is gebaseerd op financiële en niet-financiële criteria 
(ksf's). De criteria verschillen per business. Bij de beloning wordt de mate waarin synergie met 
andere units is gerealiseerd als factor meegenomen. 

BENOEMINGENSYSTEEM 
Het benoemingenbeleid voor het topkader is met name sinds het corporale identity-programma 
(1986/1987) sterk geformaliseerd. De concernstafafdeling Human Resources is verantwoordelijk 
voor de gang van zaken rond werving, selectie en loopbaanbegeleiding voor het hoger 
personeel. Ze is ontstaan na samenvoeging van de centrale afdelingen: Recruitment. 
Management Development en Education and Training. Bij interne vacatures kunnen in de nieuwe 
structuur kandidaten uit de gehele organisatie worden gerecruteerd, hetgeen de Akzo-identiteit 
versterkt. 
Voor een selecte groep 'high potentials' bestaat het 'Gareer Development Program'. Dit is er op 
gericht toekomstige managers ervaring en kennis te laten verwerven door hen in diverse functies 
te plaatsen en op ontwikkeling toegesneden opleidingen te laten volgen. 

3 Situationele factoren 

3.1 KENMERKEN VAN DE BUSINESS-PORTFOLIO 

3.1.1 Samenstelling van de portfolio 

De business-activiteiten van Akzo zijn geordend in circa 35 business units, die zijn geclusterd in 
4 groepen. De groepen (Chemie, Coatings, Pharma en Vezels) kennen ultimo 1993 de volgende 
verdeling (zie tabel3) . 
Hieronder vindt een korte beschrijving plaats van enkele kenmerken van de vier onderscheiden 
groepen. 
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TABEL 3 Activiteitenoverzicht Akzo (omzet, bedrijfsresultaat, personeelsbestand) (1993) 

Groep Netto omzet Bedrijfsresultaat Bedrijfsresultaat/ Aantal 
(x 1 mln) (omzet- (x 1 mln) eigen vermogen medewerkers 
aandeel in%) in% 

Chemie 5.816 (35%) 351 6,0 12.800 
Coatings 4.024 (24%) 199 4,9 13.800 
Ph arm a 3.421 (21%) 590 17,2 14.000 
Vezels 3.239 (20%) -21 -0,6 18.100 
OveriÇJe 2.000 

Hieronder vindt een korte beschrijving plaats van enkele kenmerken van de vier onderscheiden 
groepen. 

Akzo-fibers 

Bij de vezelactiviteiten van Akzo wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
- industriêle garens; 
- viscosetextiel; 
- synthetische garens. 

De vezelactiviteiten zijn in het algemeen kapitaalsintensief en arbeidsintensief en 
conjunctuurgevoelig. In 1993 is sprake van een scherpe concurrentie vanuit het Verre Oosten, 
met name Taiwan, Zuid-Korea en China. De produktiekosten zijn vooral vanwege de 
arbeidskosten in Europa te duur. Tevens is sprake van een conjunctuurdaL 
De industriêle garens worden vooral afgezet in de automobielsector (autobanden, autogordels, 
airbags, bekleding etc.). Hier is Akzo een global player op een groeiende markt. 
De viscosetextielvezel worden gebruikt in ademende bovenkleding, water- en winddichte kleding 
en schoeisel. Op deze wereldmarkt is Akzo marktleider. 
De synthetische garens (polyesterfilamentgarens en de polyesterstapelvezels) zijn de garens 
voor de textiel die verliesgevend zijn. Deze activiteiten bepalen circa 10% van de totale omzet van 
de vezelgroep (3,25 mrd gulden). De tapijtgarens zijn inmiddels ondergebracht In een joint 
venture met Allled Signal. Akzo is met name actief in de tapi~markt van hotels, congrescentra, etc. 
terwijl Allled met name in de woningtapijtmarkt zit. 
Binnen de vezelsector ligt het accent op industriêle toepassingen, o.a. de aramidevezel Twaron. 
Met deze vezel (als bewapening in andere materialen) worden belangrijke 
expansiemogelijkheden voorzien, alhoewel Akzo al jarenlang een strijd voert met Ou Pont om 
vrije toegang tot de VS-markt. Ou Pont is met de aramidevezel Kevlar wereldmarktleideL 
De business unit-structuur werd hier in 1988/1989 ingevoerd. 

Akzo-coating 

De algemene karakteristieken van verven en lakken zijn de kapitaalsintensiteit en de 
conjunctuurgevoeligheid. De kernactiviteiten van Akzo binnen deze groep zijn 
autoreparatielakken, bouwverven en industriêle coatings. Met name door het accent op de 
onderhoudssector (reparatielakken) is Akzo minder conjunctuurgevoelig. De lakken voor de 
vliegtuigindustrie en zeeschepen zijn ondergebracht in een joint venture met de Amerikaanse 
onderneming Dexter. In ruil hiervoor zijn de staalbandlakken van Dexter verkregen. De lakken 
voor de nieuwe automobielen zijn ondergebracht in een joint venture met de Amerikaanse 
onderneming PGG. 
Deze divisie kent een sterke landenstructuur, die met de invoering van de business unit-structuur 
in 1991/1992 is gekanteld. 

Akzo-chemle 

Deze groep is ontstaan als fusie van twee voormalige divisies (Akzo Zout en Basischemie en Akzo 
Chemicals). Bij de activiteiten wordt een onderscheid gemaakt tussen basischemie en speciale 
produkten. De basischemie is conjunctuurgevoelig en sommige activiteiten zoals chloor en pvc 
zijn maatschappelijk omstreden. 
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De basischemie betreft o.a. zout, chloor, natronloog, chloormethaan, vinylchloridemonomeer, 
polyvinylchloride (pvc). Akzo is ook actief als producent van katalysatoren voor de olie- en 
petrochemische industries. 
De specialty-chemicals (o.a. ingrediênten voor de wasmiddelenindustrie, soda, etc.) zijn minder 
conjunctuurgevoelig en leveren een goede bijdrage aan het concernresultaat 
De business unit-structuur is hier in 1990/1991 doorgevoerd. 

Akzo-pharma 

De activiteiten van de Pharma-groep zijn kapitaalsintensief. Ze kenmerken zich door een hoge 
R&D en marketingintensiteit 
Organen is actief met anticonceptiva (Marvellon, Mercilon), antidepressiva en antipsychotica, 
Organen Teknika produceert o.a. spierverslappers en ziekenhuisprodukten als 
diagnosemiddelen voor bacteriêle infecties. Chefara ontwikkelt receptvrije produkten zoals 
Davitamon, Prevalin, en zwangerschapstesten (Predictor). Intervet ontwikkelt en distribueert 
diengeneeskundige preparaten (honden- en kattenvaccins). Diosynth verkoopt grondstoffen 
(heparines, insulines) voor de Pharmaceulische industrie zowel intern aan andere business units 
binnen de groep als aan 'derden'. 
Akzo-pharma kent van oorsprong al een business unit-structuur. 

samenhang tussen de business units 
Van samenhang tussen de business units is met name sprake binnen de groepen. De 
samenhang kan o.a. betrekking hebben op gemeenschappelijke inkoop van grondstoffen of 
basisprodukten, gemeenschappelijke produktie- en distributielocaties (shared utilities) en 
afstemming van logistieke stromen. 
De samenhang van business units uit verschillende groepen is momenteel gering, maar kan in de 
toekomst verder worden ontwikkeld. Er bestaan bijvoorbeeld synergiemogelijkheden bij 
research-activiteiten op het raakvlak tussen Coatings, Chemieals en Pharma. Dit hangt samen met 
de binnen het concern aanwezige core campetences op het gebied van polymeren en 
oppervlaktebehandeling: 'het aanbrengen van dunne laagjes'. Dit wordt o.a. toegepast in de 
activiteit 'elektronische produkten'. 

3.1.2 Karakteristieken van de business-omgeving 

omvang investeringen en pay back 
Voor de allocatie van middelen wordt gebruik gemaakt van het concept van portfolioplanning. In 
dit concept speelt de produktlevenscyclus een belangrijke rol. Tegen deze achtergrond werd (tot 
eind 1991) t.a.v. de portfolio-activiteiten een driesporenbeleid gevolgd. Men maakt een 
onderscheid tussen 'high growth', 'dynamica mature' en 'cash flow generators'. 
Smit: 'De cash flow generators willen we gezond houden ook op lange termijn. De strategie is 
gericht op 'ow cast-high quality. Dit betekent dat van tijd tot tijd fors geïnvesteerd moet worden in 
modernisering. Het is dus een misverstand om te denken dat de strategie voor de cash flow 
generator er een is van uitmelken. 
Voor onze dynamic mature business volgen we een variëteit aan strategieën, afhankelijk van de 
situatie. De belangrijkste zijn verwante diversificatie en internationalisatie. De laatste jaren hebben 
wij hier veelvuldig gebruik gemaakt van acquisities, hetzij om versneld een entree in een 
bepaalde markt te bewerkstelligen, hetzij om nieuwe technologieên in huis te halen. 
Het verweNen van posities in sectoren met een meer dan gemiddelde groei (high growth) vormt 
het derde spoor van het portfoliobeleid. Hier spelen acquisities ook een belangrijke rol, maar 
deze sluiten altijd aan op technologische ontwikkelingen uit de eigen R&D-activiteiten.' 
(Sinds 1991 wordt het onderscheid core, non-coreen potential care gehanteerd.) 

produkt/procesinnovatie 
Aan research en ontwikkeling werd in 1993 f 929 mln besteed, evenals in 1992. Als percentage 
van de omzet bedragen deze uitgaven in 1993 5,6%. 
De uitgaven aan R&D en innovatie-inspanningen verschillen sterk per groep en daarbinnen per 
business unit. Over het algemeen zijn de business-activiteiten die met 'high growth' worden 
aangeduid ook de business-activiteiten met hoge uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling. Het 
zijn activiteiten op het gebied van biotechnologie, high performance-vezels, materialen voor 
elektronische industrie en produkten voor de gezondheidszorg. 
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internationalisatie 
Geografisch zijn de activiteiten vooral geconcentreerd in Europa en de Verenigde Staten. 
Expansie in andere regio's, met name in Oost- en Zuidoost-Aziê, wordt nagestreefd. 

TABEL 4 Geografische spreiding van de netto-omzet en personeel (1993) 

Netto omzet Netto omzet Geïnvesteerd Bedrijfsresul- Aantal 
naar herkomst naar vermogen in % taat in% van medewerkers 
in °/o bestemming in het gemiddeld 

% geïnvesteerd 
vermogen 

Nederland 32 8 31 8,5 19.100 
Duitsland 18 16 21 4) ' 13.300 
Overig Europa 17 ~ la 16,6 .M.Q.Q 

Europa 67 57 70 9,5 41.800 
Noord-Amerika 25 27 24 16,6 10.700 
Overige 8 16 6 15,3 8.200 
werelddelen 

Smit: 'Het karakter van veel markten, zoals de automobielindustrie en de telecommunicatie, 
verschuift in snel tempo van lokaal naar mondiaal. Dit betekent voor een aantal produkten dat je 
als toeleverancier uit concurrentie-overwegingen wereldwijd aanwezig moet zijn, niet alleen met 
verkooporganisaties maar ook met produktie en produktontwikkeling. 
Het versterken van onze positie in de VS voor bijvoorbeeld specialty chemicals, coatings en 
healthcare produels is een onderdeel van onze mondiale strategie voor die produkten. Amerika is 
een grote homogene markt vanuit industrieel oogpunt en innovatief. Een land dus waar je 
optimaal 'economies of scale' en 'scope' kunt bereiken. De geografische strategie is dan ook een 
afgeleide van onze business-strategie.' 
Bij toekomstige overnames denkt Laudon vooral aan de VS (verf, chemie) en Europa. Elders is 
het waarschijnlijk verstandiger zelf zaken van de grond af op te bouwen, al dan niet met een lokale 
partner. In China, waar Akzo nu drie kleine joint ventures heeft, wordt druk gescout en gewerkt 
aan een zoutproject 

conjunctuurgevoeligheid 
Akzo hee" sinds begin jaren tachtig een actief portfoliobeleid gevoerd, gericht op reductie van 
de conjunctuurgevoeligheid en spreiding (geografisch, produkten) van de omzet. 
Hiermee is de conjunctuurgevoeligheid afgenomen en zijn de risico's beter gespreid dan bij vele 
andere chemische concerns . Niemand twijfelt aan het vermogen van Akzo, zeker niet na de eind 
1993 aangekondigde fusie met Nobel, om als zelfstandig concern verder te gaan, ook al heeft 
Akzo niet de omvang van de 'groten', zoals de Duitse chemische concerns BASF, Hoechst en 
Bayer. Toch neemt het Nederlandse concern op een aantal Europese en mondiale markten (verf, 
zout, anticonceptiva) sterke posities in. Sectoren waarin het concern zich te klein acht stoot het 
af. De ruil met DSM van technische kunststoffen tegen poederverven past in die strategie. 

Westerman: 'Als je het totaal van Akzo neemt, kun je niet spreken van een onstuimige groei. Er 
zitten ook business units bij die het minder goed doen. Maar je hebt als het ware toch een groter 
stootkussen, een veel sterkere weerstand tegen cyclische of economische ontwikkelingen, dan 
wanneer je helemaal afhankelijk bent van economische cycli zoals in de petrochemie, de vezels, 
plastics en de polymeren. Als je nu onze portfolio bekijkt en vergelijkt met andere chemische 
bedrijven, dan hebben we een heel bescheiden aandeel in die kwetsbare gebieden. Bovendien 
is de totale rentabiliteit van de portfolio zo opgebouwd dat de 35 business units bijna nooit 
allemaal uitstekend lopen, maar ze lopen ook nooit allemaal slecht.' 

concurrentie-intensiteit 
De toenemende macht en deskundigheid van afnemers, die steeds vaker op mondiale schaal 
opereren, dwingen de chemiebedrijven tot grote inspanningen om efficiënt, goedkoop en 
innovatief te zijn. Om die reden zijn overal in de chemie reorganisaties gaande. Concentratie op 
een beperkt aantal kernactiviteiten gaat gepaard met een inkrimping van staven en vorming van 
'business units'. Kennen de VS voor de belangrijkste produkten vijf tot zes aanbieders, in Europa 
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zijn dat er soms wel 20 tot 25. Een verdere concentratie van spelers en een uitwisseling van 
delen van produktportefeuilles tussen de spelers in Europa ligt voor de hand. 

maatschappelijke acceptatie 
Het algemeen beleid voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu wordt op corporale niveau 
vastgesteld en is geïntegreerd met het technologiebeleid. Het milieu-aspect wordt opgevat als 
een geïntegreerd onderdeel van de totale business. 
Smit: 'In elke divisie en op locatie zijn functionarissen belast met het bewaken van het milieu in de 
meest uitgebreide zin van het woord. Maar niet alleen ten aanzien van lucht-, water- en 
bodemverontreinigingen zijn we actief. We ontwikkelen ook nieuwe produkten die anticiperen op 
milieu-eisen waar onze klanten mee worden geconfronteerd. Voorbeelden: het vervangen van 
organische oplosmiddelen door water in coatings, nieuwe katalysatoren voor de olie-industrie om 
ongewenste bijprodukten te reduceren, nieuwe milieuvriendelijke grondstoffen voor de 
wasmiddelenindustrie.' 
Akzo voert een actief milieubeleid zowel wat betreft produkten als bedrijfsprocessen. In 1992 zijn 
milieuzorgsystemen ingevoerd. In 1994 zal het eerste milieujaarverslag worden gepubliceerd. 
In 1993 heeft Akzo een actieve rol gespeeld bij de oprichting van de 'World lndustry Council lor 
the Environment' (WICE). Het is een onafhankelijke groep van ondernemingen die meedenkt en 
antwoorden tracht te geven op de verplichtingen die voortvloeien uit de afspraken op de 
milieuconferentie in Rio de Janeiro (1992). 

3.2 KENMERKEN VAN DE INTERNE ORGANISATIE-OMGEVING 

CONCERNSTRATEGIE 
Het proces van globalisering in de chemische industrie en aanverwante bedrijfstakken noodzaakt 
het concern zich te richten op: 
- het concentreren op leiderschapsposities in relevante markten; 
- het verhogen van de produktiviteit (efficiency-verbetering); 
- het verder versterken van de commerciêle en financiêle kracht. 
Naast de bestaande kernactiviteiten richt de onderneming zich op het ontwikkelen van nieuwe 
produkten in belangrijke groeisectoren die aansluiten op de aanwezige kennis op het gebied van 
technologie en marketing. 
Smit: 'Sinds 1984 wordt gewerkt met een stelselmatig doorgevoerd portfoliomanagement. We 
investeren alleen in die gebieden waar we goed in zijn (onze kernactiviteiten). Zaken waar we te 
klein zijn, worden geleidelijk afgestoten.' 
Binnen de portfolio is sprake van een concentratie op drie gebieden: specialiteitenchemie, 
Coatings, Pharma (en elektronische produkten) . 
De criteria voor strategische optieselectie zijn: 
-de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak in termen van lange-termijnwinstgevendheid; 
- de groeikansen; 
- de beschikbaarheid van voldoende potentie (in termen van technologie, marketing, expertise, 
etc.) om sterke mondiale posities op te bouwen; 
- potentiële synergie met andere business units. 
De ontwikkeling dat afnemers van de chemie- en aanverwante markten hun produkten steeds 
meer internationaal inkopen dwingt het concern tot een efficiency-slag. 

Als de concernstrategie wordt toegespitst op de vier wijzen van waardetoevoeging van het 
bestuurlijk centrum (individuele beïnvloeding, onderlinge beïnvloeding, centrale staven en 
diensten en corporale development) dan spelen met name de eerste drie wijzen een rol. 
Voorbeelden van kennis- en middelensynergie zijn de gezamenlijke inkoop van bepaalde 
grondstoffen, de gemeenschappelijke kennis van R&D en de bundeling van krachten naar 
gemeenschappelijke markten zoals de automobielindustrie. Ook de corporale identity-filosofie 
creêert synergie, doordat het de entree op bepaalde markten vergemakkelijkt. Tevens is er een 
systeem van management development waarbij door middel van job rotation overdracht van 
kennis en vaardigheden wordt bewerkstelligd. 

AANSTURINGSSTIJL 
Binnen Akzo worden breed gedragen beslissingen nagestreefd. Loudon slaat tijdens 
vergaderingen niet met de vuist op tafel. Hij geelt anderen volop ruimte voor eigen inbreng. 
Hoewel intimi hem arrogantie verwijten, prijzen ze zijn vermogen om te ordenen en te delegeren. 
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Loudon: 'Erg in detail gaan doe ik alleen bij uitzondering. Ik wil echt niet weten welke projecten elk 
research-laboratorium doet, maar wel wil ik in grote lijnen weten wat er voor aardige dingen bij zijn 
en welke problemen spelen. Dat vind ik genoeg. Wordt het meer dan kan ik het toch niet 
onthouden. Te veel alles zelf willen weten kan zelfs wel eens hinderen bij je besluitvorming. Ook 
wat dat betreft geldt: delegeren, dan hoef je zelf niet alles tot in details te doen. Delegeren kost 
mij geen enkele moeite, je moet vertrouwen in de mensen hebben en accepteren dat er ook wel 
eens iets mis gaat. Voor de rest moet je veel geduld hebben. • 
Loudon: 'Ik houd er helemaal niet van om te overdonderen en overhaaste besluiten te nemen. Je 
moet altijd dat draagvlak hebben, om te beginnen binnen de RvB. Als je als eenling zegt: "We 
doen zó", en het is tegen de opvattingen van de anderen in de raad, dan slaat dat over naar de 
rest van de organisatie.· 

Gebruikmakend van de typologie van het eresap kan de aansturingsstijl worden omschreven als 
een combinatie van 'guiding' en 'directing'. De typering voor de betrokkenheid van de RvB wordt 
aangeduid met 'involved, but not interfering'. 

ONTWIKKELINGSPAD 
Het ontwikkelingspad van het Akzo-concern wordt gekenmerkt door externe groei via fusie en 
acquisitie. De basis voor het concern is gelegd in 1969, het jaar waarin AKU (kunstvezels, 60.000 
man) en Koninklijke Zout Organon (26.500 mensen) fuseerden. 
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Het sterk centraal georganiseerde AKU ging de fusie aan om de afhankelijkheid van textiele en 
technische vezels te verkleinen; het relatief jonge KZO meende een sterke internationale partner 
te hebben gevonden die zijn expansie op de wereldmarkt zou bespoedigen. KZO was een 
samenraapsel van uiteenlopende nogal zelfstandig werkende bedrijven. 
Het nieuwe concern kreeg een divisiestructuur. Het primaat lag bij de divisies, het bestuurlijk 
centrum opereerde als een financiêle holding hierboven. De vezeldivisie was met ruim 60.000 
mensen veruit de grootste divisie. Vanaf 1973 kwam de vezeldivisie in een crisis terecht die 
eigenlijk tot op de dag van vandaag is blijven spelen. In de jaren zeventig eiste de vezelcrisis 
praktisch alle aandacht op van het management. In het daaropvolgende decennium lag de 
prioriteit bij een verbetering van de samenstelling van het produktenpakket en de geografische 
spreiding. Door de verschillende divisies werd hiertoe een gericht acquisitiebeleid gevoerd. 
Achteraf kan worden vastgesteld dat met de start van het 'corporale identity'-programma in 
1986/1987 een fundamentele wijziging is ingezet in de verhouding tussen het bestuurlijk 
centrum en de lijnactiviteiten. Het bestuurlijk centrum heelt taken naar zich toe getrokken en zich 
ontwikkeld tot een management holding. Bij de lijnactiviteiten is het divisieniveau verdwenen en 
is gekozen voor een groepsstructuur met business units. 

ORGAN5AnECULTUUR 
Mede door de historie en het ontwikkelingspad is er binnen het Akzo-concern sprake van een 
grote diversiteit aan culturen. Het doel van het corporale identity-programma, de invoering van de 
business units en de nieuwe topstructuur is te komen van een federatie van divisies tot een 
onderneming die opereert als een management holding met business units. 

Westerman: 'Akzo was een samenraapsel van zes grote culturen en dan nog een stuk of twintig 
subculturen. Dan kun je mooie plannetje maken en zeggen "nu hebben we een cultuur", maar 
dat werkt niet. Daar gaat een generatie overheen. Maar de aanzet werd met veel enthousiasme 
opgepikt. Als ik beweer dat alle zestigduizend mensen dat familiegevoel hebben, dan is dat niet 
waar, maar er wordt wel aan gewerkt. We halen de mensen uit hun oude culturen en die maken 
vanzelf een nieuwe cultuur.' 
Smit : 'De cultuurverschillen hebben ook te maken met de aard van de business. Bij de zout- en 
basischemie is een efficiënte produktie een belangrijke sleutel tot het succes. Dat is een andere 
cultuur dan die bij de Pharma-divisie, die het moet hebben van innoverende R&D en marketing.' 
Gebruikmakend van de typologie van Harrison zijn bij Akzo opvallende kenmerken van de taak- en 
functiecultuur te onderkennen. 

OMVANG VAN HET CONCERN 
Akzo is binnen de chemiemarkt een middelgrote speler. Het concern bevindt zich aan de 
onderkant van de top 10 (gemeten naar omzet). Grote Duitse concerns als BASF, Hoechst en 
Bayer en een Amerikaanse producent als Ou Pont hebben omzetten die boven de 40 mrd 
gulden uitstijgen. 
Vanuit marktstrategisch oogpunt is niet zozeer de concernomvang, maar de business unit
omvang bepalend. Eerder is aangegeven dat Akzo zich bij het onderscheid van core, non core 
en potential core laat leiden door de gedachte van het verkrijgen van leiderschapsposities in de 
betreffende markten. Hierbij speelt de business-omvang (o.a. vanwege schaaleffecten in R&D, 
technologie, etc.) een cruciale rol. 

FINANCifLE SITUA nE 
De financiêle situatie van het concern is goed. Eind 1993 stond er bijna I 1 ,9 mrd aan liquide 
middelen op de balans, het drievoudige van een jaar eerder. De emissies die nodig waren voor de 
overname van Nobel hebben de kas van Akzo goed gevuld. Veel Nobel-aandeelhouders kozen 
voor Akzo-aandelen, waardoor Akzo geld in de zak kon houden. 
De balansverhouding (o.a. equity/debt ratio en interest coverage) zijn gezond. Laudon acht ze 
van het grootste belang, omdat er in zijn visie deze eeuw nog ingrijpend geherstructureerd moet 
worden in de chemie. Loudon: 'We zijn liever speler dan speelgoed en dat kan op basis van een 
sterke balans.' 
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TABEL 6 Kenmerken van de componenten van de primaire ordening in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Componenten van de Uitwerking/toalichting Samenhang mat 
primaire ordening lnrlchtlngsvorm 
Positiestructuur: 
Hoofdkantoor management holding Turbo Polyp 

concernstafafdelingen: 
• controlling 
·financiën 
- human resources 
- strategie planning 

- corporale communications 
-technologie & milieu (inclusief veiligheid en 
kwaliteit) 

Business-activiteiten business units met centrale staven Zweefmolen/Turbo Polyp 

op groepsniveau coördinatie m.b.t. inkoop, 
logistiek, etc. 
wel verschillende synergie-ambities per groep 

Procedurestructuren: 
Middelenallocatie-systeem kenmerken: Turbo Polyp/Python 

- centrale kapitaalinkoop 
- centrale cash flow-verevening (actief 
portfoliobeleid) 
- formele goedkeuringsprocedures 
• controllers in de lijn 
- aansprakelijkheid voor Nederlandse 
dochterondernemingen 

Monitoring-systeem kenmerken: Turbo polyp/Python 
- rapportage van financiële en niet-financiële 
ratio's 
- strategische beleidsvormingscyclus, 
business-plan en concernplan 
-brede overlegstructuur voor afstemming 
tussen lijn en staf 

Incentive-systeem beloningssysteem: Zweefmolen/Turbo Polyp 
• zowel financiële als niet-financiële criteria 
(ksf's) en synergierealisatie met andere bu's 

benoemingensysteem: 
-formele procedures voor 
topkaderbenoemingen 
- sterke coördinatie via concernstafafdeling 
human resources o.a. 'career development 
oroqram' 
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TABEL 7 Kenmerken van de portfolio van business-activiteiten in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993} 

Situationele factor Uitwerking/toe lichting Samenhang met 
(contingentie) inrichtingavorm 
Samenstelling van de groot aantal business un~s (circa 35) en Zweefmolen/Turbo Polyp 
portfolio service units 

ordening in vier groepen: pharma, 
coatings, chemie, vezels 

onderlinge afhankelijkheid tussen de 
groepen beperkt 
wel afhankelijkheid tussen de business 
units binnen groepen (o.a. inkoop, util~ies, 
logistiek, etc.) 

Aard van de business risico's verbonden aan de aard van de Zweefmolen/Turbo 
business: Polyp/Python 

- R&D-uitgaven zijn gemiddeld circa 5,5% 
van de concernomzet 

grote verschillen per business: cash 
generators, dynamic mature, high growth 
business 

- mondialisatie van chemie- en 
aanverwante markten dwingt tot 
efficiency-verbetering 

- conjunctuurgevoeligheid gereduceerd 
door portfoliosamenstelling met pharma en 
high specialty-chemicals; 
(circa 50% van de omzet is 
conjunctuurgevoelig) 

-toename concurrentie-intensiteit door 
internationalisatie van afnemersmarkt 

- milieu als integraal onderdeel van het 
concernbeleid 
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TABEL 8 Kenmerken van de interne organisatie-omgeving in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Situationele factor Uitwerking/toelichting Samenhang met 
(contingentie) Inrichtinasvorm 
Concernstrategie actief portfoliobeleid gericht op mondiale Turbo Polyp/Python 

leiderschapsposities in een beperkt aantal 
kerngebieden (pharma, specialiteitenchemie, 
coatings, fibers) 

- efficiency-verbetering voor 
internationalionale concurrentieposîtie 

- internationalisatie via externe groei in de VS 
en interne groei en joint ventures in het Verrre 
Oosten 

bestuurlijk centrum tracht via centrale staven 
en diensten, naast individuele en onderlinge 
beïnvloeding waarde toe te voegen aan de bu's 

Aansturingsstijl van het -aanduiding rol van RvB 'involved, but nol Zweefmolen/Turbo Polyp 
topmanagement interfering' 

- consensus en breed gedragen besluitvorming 
- 'guiding' en 'directing' (Cresap-typologie) 

Ontwikkelingspad in de externe groei via fusie en acquisitie Zweefmolen/Turbo Polyp 
concernhistorie 

vanaf jaren tachtig actief portfoliobeleid gericht 
op mondiale leiderschapsposities in een 
beperkt aantal relevante markten 

Organisatiecultuur dominante kenmerken van functie- en Turbo Polyp 
taakcultuur (typologie Harrison) 
(formalisatie van taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden) 

- overlegcuhuur met afstemming lijn-staf 
- grote diversiteit aan culturen (eilandenrijk) 
- actief corporale identity-programma met 
human resources-beleid 

- cuhuurverschillen worden mede bepaald door 
de aard van de business (bijvoorbeeld vezels 
versus pharma) 

Omvang van het concern vroeger werd concernomvang belangrijk geacht Zweefmolen/Turbo Polyp 
momenteel redenatie vanuit de markt: de 
omvang van de business (produkVmarkt-
combinatie) staat centraal 

Financiële situatie van het goede solvabiliteit; nvt 
concern sterke uitgangspositie voor actief 

expansiebeleid in de rest van de jaren neqentig 
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4 CONCLUSIE 

Officieel kent Akzo vanaf mei 1993 een primaire ordening waarbij business units met (de)centrale 
staven de basisbouwstenen van het concern vormen en het bestuurlijk centrum de rol van 
management holding speelt. De primaire ordening van het concern heelt daarmee grote 
verwantschap met het Zweefmolen-vorm. 
Met de combinatie van business units en een management holding tracht men de voordelen van 
slagvaardigheid, marktgerichtheid en flexibiliteit die worden toegeschreven aan een decentrale 
structuur, te combineren met synergetische voordelen van een geïntegreerde structuur. De 
nieuwe primaire ordening is een bewuste poging om de spanningsbalans tussen autonomie en 
synergie zichtbaar te maken. De spanningsbalans (of het dilemma) wordt aardig onder woorden 
gebracht met de omschrijving 'involved, but not interfering' als aanduiding voor de inhoudelijke 
bemoeienis van de RvB met de business units. 
Bij Akzo doet zich een ogenschijnlijk tegenstrijdige ontwikkeling voor. Enerzijds wil de RvB zich 
meer inhoudelijk met de business-activiteiten bemoeien en in direct contact treden met de 
business unit managers. Anderzijds neemt het aantal bedripseenheden dat onder het directe 
toezicht valt toe van 5 (de oorspronkelijke divisies) naar 35 (de huidige business units) . 
De primaire ordening (met een management holding en business units met (de)centrale staven) 
die het concern voor ogen staat, is een avontuur waarvan op dit moment de consequenties nog 
moeilijk zijn te overzien. Wel kan worden gesteld dat naast voordelen op het vlak van 
bestuurbaarheid en flexibiliteit ook een aantal belangrijke nadelen en risico's is te onderkennen. 
De coördinatiebehoefte op het hoogste niveau die zit opgesloten in de nieuwe primaire ordening 
kent het gevaar van overbelasting van de concerntop en het risico dat de staven van de 
management holding in omvang zullen toenemen. Hiermee zou een replica van de divisiestaven 
op corporale niveau kunnen ontstaan. Andere nadelen of potentiële gevaren zijn de (grote) 
omvang van de RvB en de relatief kleine omvang van de business units als basiseenheid in het 
veelal mondiale concurrentiespeL 
Voordelen van de nieuwe topstructuur zijn met name de directe korte communicatielijnen tussen 
concerntop en business unit managers. Met het verdwijnen van het divisieniveau wordt het 
concern voor de RvB veel doorzichtiger. De business units kunnen direct op hun resultaten 
worden aangesproken. Ook kan het proces van onderlinge samenhang en competitie tussen de 
business units veel directer worden gestuurd. Een ander voordeel betreft de service units die 
duidelijker marktconform moeten gaan werken en op hun toegevoegde waarde kunnen worden 
aangesproken. Met resultaatverantwoordelijke business en service units wordt het eenvoudiger 
om aanpassingen in de samenstelling door te voeren (toename flexibiliteit). 
Enkele aandachtspunten die op basis van de analyse van de primaire ordening kunnen worden 
vermeld zijn: 
- de span of control (of support) van de RvB is omvangrijk met 35 business units; dit belemmert 
een diepgaande inhoudelijke bemoeienis; 
- een RvB met zes leden is erg omvangrijk en kan bij de huidige cultuur van consensus
management tot trage besluitvorming leiden; aanvullingen zoals de bevoegdheden voor de 
ingestelde Board Gommiltees (combinaties van 2 leden van RvB) zijn belangrijk om de 
slagvaardigheid m.b.t. besluitvorming binnen de RvB te realiseren; 
- bij de huidige primaire ordening bestaat het gevaar dat er groepsstaven op corporale niveau 
ontstaan die qua omvang en aard vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke divisiestaven; 
- bij de beschrijving is de problematiek van de service units buiten beschouwing gebleven; hier 
ligt echter een belangrijk vraagstuk met betrekking tot de beleidsruimte van de business units: in 
welke mate is sprake van ruimte voor externe inhuur (marktwerking: geen gedwongen 
winkelnering, geen lange-termijnafnameverplichtingen bij bestaande service units); 
- een belangrijke vraag voor de toekomst betreft de relatie tussen de omvang van de units en de 
benodigde uitgaven voor R&D en marketing; zijn de eenheden voldoende draagkrachtig om 
deze functies in eigen beheer te vervullen? 
- de groepsverantwoordelijke leden van de RvB hebben een scharniertunctie. Zij dienen binnen 
de groep voldoende gezag te hebben om onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling 
tussen de business units te realiseren. Tegelijkertijd dienen zij als lid van de RvB het 
concernbelang te laten prevaleren boven het groepsbelang; 
- in vergelijking met bijvoorbeeld de Duitse chemiebedrijven is Akzo een middelgrote speler; het 
is de vraag of de business units als basisbouwstenen van het nieuwe concern wel voldoende 
omvang hebben om het mondiale concurrentiespel goed te kunnen spelen; veel zal worden 
bepaald door het coördinatievermogen dat op groepsniveau wordt ontwikkeld. 
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Analyse van de case-studie Koninklijke Nijverdal
Ten Cate NV 
Deze analyse is gebaseerd op schriftelijke bronnen (zoals jaarverslagen, brochures, tijdschrift- en 
kranteartikelen), een interview dd. 18-5-1994 met de heer mr. C. Huisman (secretaris van de RvB, 
hoofd Juridische Zaken). De analyse geeft een beeld van de primaire ordening van het concern 
voor de situatie tot eind 1993. 
De analyse is mede gebaseerd op onderzoek dat is verricht door twee leden van de VSB
werkgroep Concernstijlen: de heren N.P. Moens en Th.B. Pouw. 

Profiel van het concern 
Koninklijke Nijverdal-Ten Cate nv is een internationaal opererend concern met als doelstelling het 
optimaal managen van bedrijven in de industriêle toelevering. Binnen het concern worden twee 
kernactiviteiten onderscheiden: kunststoffen en specialistische textiel. 
Het concern omvat meer dan 30 groepsrnaatschappijen met ruim 4000 medewerkers. In 1993 
werd een gezamenlijke omzet behaald van ruim f 1 miljard. 

Een analyse op basis van het diagnosemodel 

1 Positiestructuur 

Bij de analyse van de positiestructuur wordt een onderscheid gemaakt tussen de positiestructuur 
van het bestuurlijk centrum en die van de business-activiteiten. 

1.1 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN HET BESTUURLIJK CENTRUM 

Tot het bestuurlijk centrum kunnen worden gerekènd de Raad van Commissarissen, de Raad van 
Bestuur en de Concernstaf. In het kader van een decentralisatie naar business units is een aantal 
concerndiensten in aparte BV's ondergebracht. Ze worden in het organogram in de lijn geplaatst. 
In deze analyse worden ze tot het bestuurlijk centrum gerekend, omdat de meerderheid van de 
dienstverlening op het concern zelf is gericht. In tabel1 worden ze wel apart vermeld. 

TABEL 1 Concernstaven van Nijverdal-Ten Cateen hun omvang (in aantallen personen) 
(ultimo 1993) 

Holding stafdiensten Omvang 
~_ecretans Kvtl/Jurio1scne Laken 2 
F1nanaên en AdminiStratie 10 
Personeel en Organisatie (indusiel Management Developmenr) 10 
Acquisities en rechnoiogiebeleid 1 
Onroerend Goed, Kwaliteit en M lieu 4 
Interne accountantsdienst 10 
Public Relarions 3 
Treasury 3 
Credit Management 4 

oraal van de Ka d1ng-s1a 47 

lensten mvan 
- Ten Ca te In loservice bv 28 
-Ten Cate Consultants bv 16 
- Gebouwen Exploiratie Maarschappijen 9 
- Ten Care Assurantiên bv 5 
• CEC Technoservice bv (25%) 
Toraal Diensren 58 

In de missie van het concern worden de volgende kernvaardigheden van het bestuurlijk centrum 
genoemd: effectieve financiêle en management holding, stimuleren van ondernemend 
management, actief portfoliobeleid, turnaround management, integrale kwaliteitszorg en een 
dynamisch personeelbeleid gericht op individuele ontplooiingsmogelijkheden. 
De rol en omvang van het hoofdkantoor is sinds begin jaren tachtig ingrijpend veranderd. Begin 
jaren tachtig telde het hoofdkantoor meer dan 1000 medewerkers en centrale functionele staven 
als inkoop, verkoop, etc. 
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TABEL 2 Ordening van de concernstaven van het bestuurlijk centrum naar aard en 
oriêntatie 

Orlintatlo van do concorna1at: 
ondersteuning onuorstaunlng Dusonass-
concerntop actlvltolton 

Bostuurlljke act votolton: - ::>ecre~r s HV~JuMoscne <:al<en - ':.inanciên en ~dministratie 
- F1nanaön en Adm1n1strat1e - Personeel en Organisatie 

- statutaire activiteiten - Personeel en Organisatie - Acquisities en technologiebeleid 
- beleidsbepalende -Acquisities en technologiebeleid -Onroerend Goed, Kwaliteit en Milieu 

actlvilolt on - Public Relations - Treasury 
(Inclusief audltlng) - Public Relations 
Operationele acUvltelten: 

- lunetionalo actlviteflon 

- dienstverlenende - Interne accountantsdienst - Onroerend Goed, Kwaliteit en Milieu 
actlvltolton - Interne accountantsdienst 

- Credit Management 
-Ten Cate lnfoseovice 
-Ten cate Consultants 
- Gebouwen Exploitatie Maatschappijen 
-Ten Cate Assurantiên 

Met betrekking tot het bestuurlijk centrum ligt het in de lijn van verwachting dat een verdere 
scheiding plaatsvindt tussen beleidsuilvoerende taken en dienstverlenende taken. Dit betekent 
dat activiteiten als de Interne accountantsdienst en Credit Management ook mogelijk worden 
omgezet in zelfstandige units (BV's), die min of meer als profit center gaan opereren. 

Op basis van de omvang en het huidige takenpakket van de holding-staf en concerndiensten kan 
de positiestructuur van het bestuurlijk centrum het beste worden getypeerd als een mengvorm 
van een financiêle holding en een management holding. 

1.2 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN DE BUSINESS-ACTIVITEITEN 

De basis van het concern wordt gevormd door circa 30 autonome resultaatverantwoordelijke 
groepsmaatschappijen. De groepsmaatschappijen zijn geordend in 10 clusters. De volgende 
clusters worden onderscheiden: Leidingsystemen en handel, Verpakkingen, Kunststof 
Weefsels Europa, Kunststof Weefsels VS, Polystreen produkten, Overige kunststoffen, Textiel, 
Denim, Overige textiel, Diensten. 
De huidige cluster structuur is medio 1990 ingevoerd als een van resultaten van een strategische 
heroriêntatie die eind jaren tachtig is gevoerd. De clusterstructuur verving de divisiestructuur. 
Bedrijven met verwante produkten werden samengevoegd in clusters. De taak van de 
divisiedirecteuren is overgenomen door een vergrote Raad van Bestuur (met aanvankelijk 4 
leden, in 1993 nog 3 leden). die de groepsmaatschappijen rechtstreeks aanstuurt. Met de 
plattere organisatie wordt een snellere besluitvorming, betere communicatie en grotere flexibiliteit 
naar de verschillende markten beoogd. De groepsmaatschappijen binnen een cluster 
rapporteren aan eenzelfde lid van de Raad van Bestuur ten einde synergiemogelijkheden (zie 
paragraaf 3) te kunnen benutten. Per cluster is een cluster controller aangesteld. 

De huidige positiestructuur van de business-activiteiten van Nijverdal-Ten Cate is aan de hand 
van de typologie van Wissema (1987) te typeren als een unitstructuur met decentrale staven (en 
een beperkt aantal facilitaire centrale diensten). 

2 Procedurestructuren 

Bij de procedurestructuren wordt een onderscheid gemaakt tussen het middelenallocatie
systeem, het monitoring- en het incentive-systeem. 

2.1 MIDDELENALLOCATIE-SYSTEEM 

INKOOP VAN KAPITAAL 
Het uitgeven van aandelen en het aantrekken van vreemd vermogen is centraal georganiseerd. 
Groepsmaatschappijen kunnen zelf geen vermogen aantrekken van financiêle instellingen. 
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CASH FLOW-BEHEER EN BUDGETTERING 
Cash flows worden beschouwd als concernbezit en worden centraal beheerd. 

GOEDKEURINGSPROCEDURES 
Investeringen boven f 100.000,- moeten worden voorgelegd en goedgekeurd door de RvB. Er 
bestaat een standaard goedkeuringsprocedure voor grote investeringen. 

ROL VAN CONmOLLEAS 
Op het hoofdkantoor zijn cluster-controllers benoemd. Voor grote groepsmaatschappijen (zoals 
o.a. ENBI) zijn enkele controllers (administrateurs) aangesteld voor de informatievoorziening en 
advisering aan de cluster-controllers. Met betrekking tot de rapportage bestaan een structuur en 
procedures volgens een handboek. 

AANSPRAKELIJKHEID BIJ FAILLISSEMENT 
Het concern stelt zich conform artikel 403, lid 1 sub f van het BW aansprakelijk voor de in 
Nederland gevestigde dochterondernemingen. 

2.2 MONITORING-SYSTEEM 

RAPPORTAGESYSTEEM EN -FREQUENTIE 
Wekelijks rapporteert elke groepsmaatschappij enkele financiêle basisgegevens, o.a. omzet, 
orderportefeuille en facturen. 
De meer uitgebreide rapportage vindt 1 Ox per jaar plaats. Een jaar is onderverdeeld in 10 
periodes. Elke groepsmaatschappij rapporteert uitgebreide financiële informatie en wat 
toelichting op de cijfers. Ook informatie met betrekking tot marktaandeel en concur.r:entiepositie 
komt ter sprake, eventueel plannen m.b.t. investeringen etc. Daarnaast ook 'operationele' 
informatie, zoals mutaties in personeelsbestand, ziekteverzuim, etcetera. 

BUSINESS-PLAN 
In juni worden de meerjarenplannen van de groepsmaatschappijen besproken. Het initiatief bij de 
ontwikkeling van de business- of meerjarenplannen ligt bij de groepsmaatschappij. Het 
concernondernemingsplan (dat eens in de paar jaar wordt opgesteld, voor het laatst begin jaren 
negentig) fungeert wel als raamwerk. In het najaar vindt de vaststelling van de begroting voor het 
volgende jaar en de toewijzing van de budgetten plaats op basis van de budget- of 
investeringsplannen van de groepsmaatschappijen. 

OVERLEGSTRUCTUUR 
Er zijn clustervergaderingen (bekend als het 'doortoetersysteem'). Elk lid van de RvB heeft één of 
meer clusters onder zijn hoede. Overlegfrequentie verschilt sterk per lid van de RvBvan 10 tot 3 
keer per jaar. 
Plenaire sessies waarbij alle directeuren (30) van de groepswerkmaatschappijen aanwezig zijn 
worden 4 à 5 keer per jaar gehouden. Hier worden publiekelijk de resultaten van elke 
groepsmaatschappij gepresenteerd. 

2.3 INCENTIVE-SYSTEEM 

BELONINGSSYSTEEM 
Er is een Management Incentive Systeem met prestatiebeloning. De bonus die boven op het 
basisloon verkregen kan worden, bedraagt maximaal 25% van het totale salaris. De bonus wordt 
bepaald door financiële en niet-financiële criteria (bezettingsgraad, ziekteverzuim, etc.) voor de 
betreffende groepsmaatschappij. 
In 1992 is een nieuwe salarisstructuur voor het hoger personeel vastgesteld. Hierin wordt de 
individuele salarisontwikkeling gekoppeld aan de prestaties via het zogenaamde Prestatie 
Beoordelings en Loopbaan Ontwikkelingssysteem (PBLO). In het systeem wordt een relatie 
gelegd tussen prestatie, beoordeling en beloning en tussen prestatie en loopbaanontwikkeling. 

BENOEMINGENSYSTEEM 
De benoemingen van groepsmaatschappijmanagers en belangrijke stafmensen moeten door de 
RvB worden goedgekeurd. De afdeling P&O, in het bijzonder de MD-werkgroep, speelt een 
belangrijke coördinerende rol. 



Bijlage 2: analyse van de 'mini-cases' 350 

Bij het benoemingenbeleid hanteert men het principe van een evenwichtige verdeling van 
interne en externe werving. Bij de recente doorlichting in verband met het management 
development-traject dat men wil inslaan, bleek dat er bij verschillende groepsmaatschappijen een 
verschil bestaat tussen de huidige en gewenste samenstelling van het management. 

3 Situationele factoren 

3.1 KENMERKEN VAN DE BUSINESS-PORTFOLIO 

De huidige missie van het concern laat veel ruimte over voor de aard van business-activiteiten. 
Binnen de portfolio bestaat ook een grote diversiteit aan activiteiten. Er zijn zowel handels- als 

·produktie-ondernemingen aanwezig. Daarnaast zijn zowel producenten van eindprodukten als 
halffabrikaten te onderkennen. 
In de missie worden de volgende kenmerken van de portfolio-activiteiten genoemd: middelgrote 
bedrijven, autonome business units, voornamelijk procesmatige industrie en technische handel, 
relatief kapitaalsintensief, eind/halffabrikaten voor industriêle toepassingen, gebaseerd op 
innovatie, niet op fundamentele research. 

3.1 . 1 Samenstelling van de portfolio 

Bij de portfolio wordt een onderscheid gemaakt naar 2 kernactiviteiten, 10 clusters en circa 30 
groepsmaatschappijen (zie tabel 3). Van een groot deel van de groepsmaatschappijen bezit 
Nijverdal-Ten Cate geen meerderheidsaandeel. 

TABEL 3 Portfolio van Nijverdal-Ten Cate (ultimo 1993) 

K.ernactlvlte ten Clusters Groepsmaatscna piJ en 
Leidingsystemen en handel Basta bv 

Schinkel Schouten bv 
Viplex Groep bv 
Macedonian Plastics (30.6%) 
Kavala Plastics (29,7%) 
Plexaco (41,7%) 

Verpakkingen Plastirurn bv 
Bandrlnga Plastics bv 
Ten Gate Rotomoulding bv (65%) 
Ten Cate Moutdings bv 

Kunststoffen 1 Kunststof Wee se s ~uropa Nicoon DV 
Ten Cate Advanced Composits bv 
TtC Potyofins bv 

Kunststof Weefsels USA Nicolon corporatien 
Mirafi 
National Flre Hose 

Polystyreen produkten Synbra bv 50% 
lNerige kunststof en 1:.nb1 lntemanonaJ bv 
Textiel Ten Ca te Proteet bv 

Permess bv 
Denim Manta Mills (50%) 

Hellenic Fabrics (50%) 
Specialistische I Oven ge T ex hel AMAE(50%) 
Textiel llios-Ten Cate (50%) 

lliotex (42%) 
Tops (50%) 
Ten Cate Technica! Fabrics bv (25%) 

en Diensten Diensten Ten Gate Consultants bv 
Ten Gate Infoservice bv 
Gebouwen en Exploitatie Maatschappijen 
Ten Ca te Assurantiën bv 
CEC Technolservice bv (25%) 

De groep Kunststoffen ontwikkelt, produceert en verkoopt een groot aantal halffabrikaten en 
eindprodukten. Diverse grondstoffen, waaronder aramide, koolstof, polyetheen, polypropeen, 
polystyreen en rubber, worden verwerkt tot onder andere: 
- kunstgarens voor sport en recreatie; 
-verpakkingen; 
- leidingsystemen; 
-doek voor industriële, bouwkundige en agrarische toepassingen; 
- bouwisolatiematerialen; 
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- componenten en kantoormachines. 
De groep Specialistische Textiel houdt zich bezig met de ontwikkeling, fabricage en verkoop van 
textiele produkten, zoals: 
- weefsels voor beroeps- en veiligheidskleding; 
- tussenvoeringen; 
- denimstoffen. 

Van onderlinge samenhang tussen de activiteiten is sprake op clusterniveau. Samenhang kan 
betrekking hebben op grondstoftoelevering (incidenteel), kennis van procestechnologie en 
administratieve processen, gemeenschappelijke marketing- en/of distributiekanalen. Een overlap 
van een beperkt aantal grote klanten leidt bijvoorbeeld tot coördinatie tussen de betrokken 
groepsmaatschappijen naar de klant. 
Het gebruik van een gemeenschappelijke merknaam speelt geen rol van betekenis, omdat het 
vooral industriêle halffabrikaten betreft. De naam Ten Cate wordt wel bij verschillende 
groepsmaatschappijen aan de bestaande naam toegevoegd. 
De samenhang tussen de activiteiten lijkt zich naast de financiêle synergie vooralsnog te 
beperken tot de know how-uitwisseling van technische en administratieve processen. 

3.1 . 2 Karakteristieken van de business-omgeving 

investeringsomvang en pay back-periode 
De activiteiten van Nijverdal-Ten Cate zijn tamelijk kapitaalsintensief. In 1993 werd circa 66 miljoen 
(=ruim 6% van de omzet) geïnvesteerd in verbetering en uitbreiding van de bestaande capaciteit 
(in 1992 f 91 ,7 mln). Veel investeringen zijn gericht op verdere automatisering van de 
produktieprocessen. Een en ander is versterkt door de hoge loonkosten in Nederland. Het 
aandeel van de arbeidskosten in de totale concernomzet is aanzienlijk gedaald tot circa 25% van 
de omzet. De kapitaalsintensiteit werd door de geïnterviewde niet beschouwd als zijnde van 
invloed op de primaire ordening. 

produkt/procesinnovatie 
De R&D is niet gericht op fundamenteel, maar op toegepast onderzoek. De R&D-uitgaven 
verschillen per groepsmaatschappij, maar zijn gemiddeld lager dan 5%. Op centraal niveau is een 
coördinator voór het technologiebeleid aanwezig. De afhankelijkheid van R&D en 
produktinnovatie werd door de geïnterviewde niet gezien als een belangrijke factor voor de 
primaire ordening van het concern. 

fase in de produktlevenscyclus 
De snelle veranderingen in de industriêle toelevermarkt en met name de verkorting van 
produktlevenscycli werd door de geïnterviewde niet gezien als een belangrijke factor voor de 
primaire ordening van het concern, wel voor de wijze waarop de groepsmaatschappijen worden 
aangestuurd (zie paragraaf 3.2 aansturingsstijl). 

conjunctuurgevoeligheid 
De portfolio is zowel naar activiteiten als regio's gespreid. Binnen het concern benadrukt men het 
niet-cyclische karakter van de activiteiten. De conjunctuurgevoeligheid werd door de 
geïnterviewde niet gezien als een belangrijke factor voor de primaire ordening van het concern. 

internationalisatie 
In tabel 4 is een overzicht gegeven van de regionale spreiding van de activiteiten van het 
concern. 
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TABEL 4 Regionale spreiding van omzet en werkgelegenheid van Nijverdal-Ten Cate (1993) 

Land Omzetaandeel Omzetaandeel Personeels-
naar bestemmlna naar herkomst aandeel 

Nederland 29,4% 747 mln (66%) 2.521 (63%) 
Buitenland 70,6% 395 mln (34%) 1.524(37%) 
waaronder: 
Belgiêlluxemburg 7,0% 
Duitsland 14.6% 
Frankrijk 5.8% 
Italië 2.3% 
U( 7,5% 
Rest Europa+ EG 6,3% 
Noord·Amerika 23,1% 
Rest van de wereld 4,0% 

Belangrijke afzetgebieden zijn naast Nederland (29,4%), ook Duitsland (14,6%) en de Verenigde 
Staten (23,1 %). Van het personeelsbestand is circa 63% in Nederland werkzaam. Dit percentage 
neemt verder af. 
De internationalisatie wordt door de geïnterviewde als een belangrijke factor beschouwd voor de 
primaire ordening. Internationale spreiding van produktielocaties en afzet draagt bij aan de 
spreiding van risico's en biedt fiscale mogelijkheden. Hierbij wordt met name gedacht aan Europa 
en de VS. Met betrekking tot de internationalisatie van activiteiten is het streven de omzet naar 
herkomst voor een gelijk deel in de VS (1/3), in Nederland (1/3) en de rest van Europa (1/3) te 
behalen. Er bestaat een intentie om enkele subholdings op te richten voor de activiteiten elders, 
o.a. in de vs. 
Internationalisatie heeft ook op een andere wijze consequenties voor het concern . De toetreding 
van Griekenland tot de Europese Gemeenschap leidt bijvoorbeeld tot een snelle stijging van de 
arbeidskosten in dat land. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de participatie in een aantal 
textielactiviteiten, die met name gebaseerd waren op lage arbeidskosten. 

maatschappelijke acceptatie 
Het betreft in dit geval de milieu-aspecten die zijn verbonden aan de kernactiviteiten van Nijverdal
Ten Cate zowel in kunststof als specialistische textiel. Op centraal niveau wordt het milieubeleid 
gecoördineerd. 
Doelstelling van het concernmilieubeleid is de belasting van het milieu door bedrijfsactiviteiten zo 
veel mogelijk te voorkomen en te verminderen. Elke groepsrnaatschappij geeft daaraan invulling 
met een eigen actieplan, waarbij in de ontwerpfase preventie aandacht krijgt en waarbij tijdens de 
produktiefase vermindering van afval en besparing op grondstoffen en energie wordt beoogd. 
Men wijst bij herhaling op de noodzaak om het Nederlandse beleid op het Europese beleid af te 
stemmen, omdat dit anders aantasting van de concurrentiepositie van de Nederlandse 
vestigingen betekent. 

3 .2 KENMERKEN VAN DE INTERNE ORGANISATIE-OMGEVING 

CONCERNSTRATEGIE 
Een optimalisatie van het rendement op geïnvesteerd vermogen vormt de prioriteit van de 
geformuleerde missie van het concern. Andere prioriteiten zijn het streven naar verdedigbare 
marktaandelen en groei in veelbelovende marktsegmenten. 
De sterke financiêle oriêntatie lijkt geen heilige huisjes te dulden voor wat betreft de aard van 
business-activiteiten. Eind 1993 bestaat het voornemen om afscheid te nemen van de wortels 
van het bedrijf die zijn gelegen in de kernactiviteit 'Specialistische Textiel' . 
Met betrekking tot de toekomstige samenstelling van de portfolio worden overigens 
verschillende signalen afgegeven. Enerzijds bestaat het voornemen om zich verder te 
concentreren op de kernactiviteit Kunststoffen en terug te treden uit de Specialistische Textiel. 
Anderzijds wordt als vierde prioriteit in de missie vermeld 'het zoeken naar mogelijkheden met 
overeenkomstige karakteristieken buiten kunststoffen en textiel'. 
Een en ander lijkt het beeld van een bestuurtijk centrum dat haar vaardigheden op het gebied van 
de aan- en verkoop van ondernemingen versterkt, te onderstrepen. 
Als de concernstrategie wordt toegespitst op de vier wijzen van waardetoevoeging die Campbell, 
Goold & Alexander onderscheiden voor het hoofdkantoor (individuele beïnvloeding, onderlinge 
beïnvloeding, gemeenschappelijke functies en diensten en corporale development) dan lijkt bij 
Nijverdal-Ten Cale het accent te liggen op de eerste drie beïnvloedingswijzen. Onderlinge 
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beïnvloeding beperkt zich voornamelijk tot financiële synergie en know how-uitwisseling 
(projectgroepen) o.a. met betrekking tot procestechnologie. De beïnvloeding via 
gemeenschappelijke functies en diensten beperkt zich tot financiën en management 
development en de onderscheiden diensten (lnfoservice, Consultants, Gebouwenexploitatie en 
Assurantiën) die staan vermeld in tabel 1. 

AANSTURINGSSTIJL 
De aansturingsstijl wordt bepaald door de heer Reudink, die als voorzitter van de RvB al een lange 
periode (vanaf 1983) een stempel drukt op het concern. (Hij heeft aangekondigd eind 1994 te 
zullen vertrekken.) De heer Reudink wordt getypeerd als een 'hands on'-manager, die bij de 
operationele bedrijfsvoering van de groepsmaatschappijen betrokken wil zijn. Overigens 
verschillen de andere twee leden van de RvB in hun aansturingsstijL De een is ook sterk 
operationeel gericht; de ander stuurt meer 'op afstand'. 
Door de clusterstructuur zijn de leden van de RvB via de referentschappen direct betrokken bij de 
gang van zaken binnen de groepsmaatschappijen. De korte communicatielijnen tussen de 
concerntop en bedrijfseenheden maken het mogelijk om snel in te spelen op marktfluctuaties. De 
typerende managementreactie is dan om snel af te bouwen. De aansturingsstijl laat zich aan de 
hand van de eresap-terminologie typeren als 'guiding'. 
De tegenvallende resultaten in de afgelopen periode kunnen er debet aan zijn dat het 
management veel aandacht geeft aan het financieel/operationele. 

ONTWIKKELINGSPAO 
De dominante groeistrategie van het concern is externe groei (circa 80% van de groei wordt 
hieraan toegeschreven). 
Met name het actieve portfolio beleid heeft geleid tot veel kennis op het gebied van aan- en 
verkoop van ondernemingen binnen het bestuurlijk centrum. Hierbij stelt Reudink: 'We zoeken 
geen turnaround-situaties, we betalen liever wat meer voor bedrijven met een goed 
management, met een goed rendement en met weinig of geen concurrentie uit lage
lonenlanden.· 

ORGANISATIEGUL TUUR 
Kenmerkend is dat de overgenomen bedrijven hun zelfstandigheid en eigen bedrijfscultuur 
behouden. Reudink: 'Er is sprake van een vergaande autonomie. Eigenlijk zijn er maar twee 
zaken die centraal vanuit Almelo worden geregeld: de financiering en het sociaal beleid. Voor alle 
overige zaken, produktontwikke/ing, marketing en dergelijke ligt de verantwoordelijkheid bij de 
directies van de groepsmaatschappijen.' 
Een opvallende doelstelling van het Human Resource Quality Management (HRQM) beleid van 
het bestuurlijk centrum is gericht op het creêren van een sterkere resultaatgerichte cultuur. 
Een directe koppeling van de organisatiecultuur naar de typologie van Harrison (1972) kon niet 
worden gelegd. 

OMVANG VAN HET CONCERN 
De omvang van het concern wordt niet van grote invloed geacht op de bestaande primaire 
ordening. De omzet van het concern was bijvoorbeeld begin jaren tachtig circa de helft van de 
huidige omzet, terwijl de omvang van het hoofdkantoor vele malen groter was. 
De huidige omzet van circa I 1 mrd en het personeelsbestand van ruim 4000 personen ligt 
precies op de grens die binnen het onderzoek wordt gehanteerd voor de scheiding tussen 
kleine en grote concerns. 
De gemiddelde relatieve omvang van de bedrijfseenheden (de 30 groepsmaatschappijen) is 
beperkt (circa I 35 mln). Onderling verschillen de groepsmaatschappijen echter sterk in grootte. 
Binnen de gekozen structuur plaatst dit het management voor de situatie dat de kleine 
groepsmaatschappijen in gelijke mate als de grote een beslag leggen op de 
managementaandacht. 

FINANCitLE SITUATIE 
Het concern kent een gezonde financiêle positie. De solvabiliteit bedroeg in 1993 57,5%. De huidige 
financiële situatie wordt niet van invloed geacht op de bestaande primaire ordening. 
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lnrichtingsvormen als samenhangende keuzen van positie- en 
procedurestructuren (31-12-1993) 

decentrale 
kapitaal inkoop 

decentrale kapitaalinkoop 
binnen centraal kader 

- cash flow-verevening geen cash flow
verevening 

cash flow-verevening 
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ng
systeem 
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- beleidsdocument 

va
systeem 

- beloningssysteem 
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keuringsprocedures 
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business- en jaarplan op 
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beperkte 
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lange termijn 

formele beleidsvormings
cydus 

concernplan 

prestatiebeloning primair 
gekoppeld aan 
concernresultaat 



Analyse case-studie Nijverdal-Ten Cate NV 355 

TABEL 6 Kenmerken van de componenten van de primaire ordening in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Componenten van de U llwe rkl ng/toe llchtl n g Samenhang met 
primaire ordening lnrlchtlngsvorm 
Positiestructuur: 
Bestuurlijk centrum financiële holding met enige aanzetten tot een Zweefmolenffurbo Polyp 

management holding 

beleidsbepalende activ~e~en op het gebied 
van : 
·financiën 
- personeel en organisatie 
- actief portfoliomanagement 

en diensten als 'profil centers' 

Business-activiteiten business un~s met decentrale staven Botsauto/Zweefmolen 

clusters van autonome groepsmaatschappïen 
Procedurestructuren: 
Middelenallocatie-systeem kenmerken: Turbo Polyp/Python 

- centrale kapitaalinkoop 
- centrale cash flow-verevening 
- centrale goedkeuringsprocedure voor 
investeringen boven f 1 00.000,-
- cluster-controlers op hoofdkantoor 
- faill issementsrisico bij het concern 

Monitoring-systeem omvang rapportage: Zweefmolen 
- wekelijks omzet, orderportefeuille, etc. 
- 10 x per jaar uitgebreide rapportage van 
financiële (balans, v&w-rekening) en niet-
financiële informatie 

business-plan: 
- integratie budget- en strategisch plan 
- sterk accent op financiële onderbouwing 

overlegstructuur: 
- beperkt geformaliseerd, frequentie 
verschilt per referent 

Incentive-systeem beloningssysteem: Zweefmolenffurbo Polyp 
- prestatiebeloning (bepaalt maximaal 25% 
van totaal salaris) op basis van 
rentabiliteit groepsmaatschappij + overige 
criteria zoals ziekteverzuim, etc. 

benoemingen-, promotiebeleid: 
- beperkt geformaliseerd (PBLO) 
- benoemingen van groepsmaatschappij-
en stafdirecteuren vereist goedkeuring 
van RvB 
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TABEL 7 Kenmerken van de portfolio van business-activiteiten in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Situationele factor U ltwarkl ng/toa llc ht lng Samenhang mat 
1 (contlnc~antle) lnrlchtlnqsvorm 
Samenslelling van de aantal groepsmaatschappijen circa 30 Zweefmolen 
portfolio 

gemiddelde omvang van de 
groepsmaatschappijen t.o.v. concernomvang 
is beperkt 

aantal business-sectoren (clusters) is 
omvangrijk (1 0) 

onderlinge afhankelijkheid tussen de 
groepsmaatschappijen is beperk1 
- financiële synergie 
- kennisuitwisseling van produktie- en 
administratieve processen 

internationalisatie van activiteiten: 
- risicospreiding 
-markt- en fiscale voordelen (subholdings) 

Aard van de business risico's verbonden aan de business: Zweelmolen 

omvang investeringen 
• kapitaalsintensief 
• arbeidskostenaandeel reduceren 

pay back-periode van investeringen 
• focus op korte termijn 

produkt/procesinnovatie 
• R&D-uitgaven beperkt(< 5% van omzet) 
• met name procestechnologie 

fase produktlevenscyclus 
• kortere business lila cycles 

internationalisatie van markten 
• accent op local business (industriële 
toelevering) 

conjunctuurgevoeligheid 
- textielactiviteiten cyclisch 

' 

maatschappelijke acceptatie 
• milieubeleid wordt centraal gecoördineerd 
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TABEL B Kenmerken van de interne organisatie-omgeving in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Situationele factor U ltwe rki ng/toe lichtIng Samenhang met 
(contingentie) lnrlchtlngsvorm 
Concernstrategie sterke financiële oriëntatie leidt mogelijk tot Zweefmolen/Turbo Polyp 

concentratie op kernactiviteit Kunststoffen 

actief portfoliobeleid als kernvaardigheid van 
het bestuurlijk centrum 

waardetoevoegingvan het bestuurlijk centrum 
door: 
individuele en onderlinge beïnvloeding en 
gemeenschappelijke diensten 

Aansturingsstijl van het aansturingsstijl: 'hands on' (operationeel Zweefmolen 
topmanagement gericht) 

• te typeren als 'guiding' 

Ontwikkelingspad in de ontwikkelingspad: Botsauto/Zweefmolen 
concernhistorie ·accent op externe groei (80%) 

• actief portfoliobeleid 
• ook minderheidsparticipaties 

Organisatiecultuur acceptatie van lokale bedrijfscultuur van Zweefmolen 
groepsmaatschappijen 
mogelijk cultuurinterventie via HRQM-beleid 
geen directe link naar typologie van Harrison 

Omvang van het • omzet> f 1 mrd, personeel circa 4000 nvt 
concern 

toename van omvang van het concern leidt niet 
tot toename van het bestuurlijk centrum 

Financiële situatie van gezonde financiële situatie nvt 
het concern 
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4 Conclusie 

Het concern Nijverdal-Ten Cateverkeert eind 1993 in een overgangsfase. De huidige primaire 
ordening heeft belangrijke overeenkomsten met de Zweefmolen-vorm. Het concern kenmerkt 
zich door een actief portfoliobeleid van business-activiteiten, waarbij aan het rendement op 
geïnvesteerd vermogen de eerste prioriteit wordt toegekend. De overgenomen Europese en 
Amerikaanse bedrijven zijn geselecteerd op hun management en rendement en zijn niet of 
weinig gevoelig voor concurrentie uit lage-lonenlanden. Kenmerkend is dat de bedrijven hun 
zelfstandigheid en bedrijfscultuur behouden. 

In 1993 is gewerkt aan een strategische heroriëntatie voor het concern . Met betrekking tot de 
nieuwe koers wijzen enkele signalen in verschillende richtingen. Zo bestaat binnen het concern 
het voornemen om alle activiteiten in de specialistische textiel af te stoten of te verzelfstandigen 
en de portfolio te concentreren op de activiteiten van de groep Kunststoffen. Anderzijds wordt in 
de missie gesteld dat men zoekt naar mogelijkheden met overeenkomstige karakteristieken 
buiten kunststoffen en textiel. 
Tevens is bij de heroriëntatie de ambitie uitgesproken om uit te groeien tot een management 
holding. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van allerlei recente initiatieven. In 1993 is het 
zogenaamde Human Resource Quality Management-structuurplan ontwikkeld. Dit is een handvat 
waarmee directeuren voor hun groepsmaatschappij een HRQM-strategie moeten opstellen in 
aanvulling op hun ondernemingsplan. Verder is er een Prestatie Beoordeling en Loopbaan 
Ontwikkeling (PBLO)-systeem ontwikkeld voor het Hoger Personeel en wordt energie gestoken 
in allerlei vormen van management development. 

De prioriteiten geformuleerd in de missie eind 1993 geven geen duidelijk beeld van de 
gezamenlijke identiteit van de business-activiteiten van het concern. Zolang een conceptuele 
samenhang tussen de business-activiteiten in de portfolio niet duidelijk is, ligt een sterke nadruk 
op het verbeteren van de bedrijfsvoering van de individuele groepsmaatschappijen voor de 
hand. Het HRQM-beleid zal in dat geval niet veel verder kunnen reiken dan een bijdrage aan een 
de efficiency-verbetering van afzonderlijke groepsmaatschappijen. 
Als de groepsmaatschappijen relatief op zichzelf blijven staan, is een beweging richting Turbo 
Polyp niet wenselijk. Indien er duidelijke beelden ontstaan (of in de toekomst worden ontwikkeld) 
over de samenhang binnen en/of tussen de clusters (bijv. technologie, marktnetwerken) dan ligt 
dit anders. Of in 1993 werkelijk sprake is van een strategische heroriëntatie zal duidelijk worden 
met de komst van een nieuwe topman (de heer Reudink heeft aangekondigd per 1-1-1995 te 
vertrekken; inmiddels is bekend dat de heer F.H. Schreve zijn opvolger zal worden). 
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Analyse case-studie Getronics NV 
Deze analyse is gebaseerd op schriftelijke bronnen (zoals jaarverslagen, brochures, tijdschrift- en 
kranteartikelen), een presentatie van drs. J.L. Doeter (lid Groepsraad, dd. 29-9-1994) en een 
presentatie van drs. A.H.J. Risseeuw (CEO, dd. 8-3-1995). De analyse geeft een beeld van de 
primaire ordening van het concern voor de situatie tot eind 1993. 
De analyse is mede gebaseerd op onderzoek dat is verricht door twee leden van de VSB
werkgroep Concernstijlen: de heer B.F. Schöne en T. Pouw. Zij hebben o.a. informatie 
verkregen via een enquête, die is ingevuld door de volgende personen binnen het concern: 

-drs. M.C. Kimmei (Services); 
- ir. H.H. Scharloc (Software); 
- J.M. Baudoin (Hoofdkantoor); 
-J.C. van Lieburg (Koning & Hartman); 
-K.K. Edens (Synergie). 

Profiel van het concern 
De Getronics Groep is een van de grootste Nederlandse ondernemingen op het gebied van 
informatietechnologie en telecommunicatie. De Getronics Groep omvat een aantal 
complementaire bedrijfseenheden die elk zijn gericht op een specifiek gebied van de informatie
technologie en telecommunicatie : lnformatiserings- en Telematica-advies, 
Werkplekautomatisering, Software, Netwerken en Netwerkdiensten, Telecommunicatie, 
Industrie-automatisering, Telematica-installatie en Computer & Netwerkonderhoud. 
De missie van de Getronics Groep is het leveren van integrale oplossingen in 'downsized'
omgevingen middels systeemintegratie en dienstverlening. Zij richt zich hierbij op de 
eindgebruiker van informatietechnologie en telecommunicatie, zowel in een kantoor- als 
industriële omgeving. Ze doet dit in een geselecteerd aantal landen in Europa (Benelux, 
Scandinavië en Spanje}. 
Getronics vervult opdrachten voor een aantal grote ondernemingen en financiële instellingen, 
voor de non-profitsector, en in het bijzonder de overheid. In 1993 behaalde de Groep een omzet 
van f 1,3 miljard gulden met een personeelsbestand van ruim 3.800 medewerkers. 

Een analyse op basis van het diagnosemodel 

1 Positiestructuur 

Bij de analyse van de positiestructuur wordt een onderscheid gemaakt tussen de positiestructuur 
van het bestuurlijk centrum en die van de business-activiteiten. 

1.1 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN HET BESTUURLkJK CENTRUM 

Tot het bestuurlijk centrum van Getronics kunnen de Directie (+ RvC), de Groepsraad en de 
centrale staffuncties worden gerekend. 

De Directie wordt gevormd door drs. A.H.J. Risseeuw (CEO) en de heer P.K. van Voorst (COO}. 
De Groepsraad (Executive Committee) is vergelijkbaar met een Raad van Bestuur. De Groepsraad 
wordt naast de heren Risseeuw en Van Voorst gevormd door: drs. J.L. Docter, drs. E.H. de Groot 
en A.J. aan de Slegge. 

Het onderscheid van een Directie binnen de Groepsraad en het gebruik van de Angelsaksische 
benaming van CEO hangt volgens Risseeuw samen met de noodzaak van een eenhoofdig 
leiderschap voor een onderneming als Getronics, dat zich in een turbulente omgeving bevindt. 

Het bestuurtijk centrum (12 personen} bevat de volgende staffuncties: 
- Financiën & Administratie; 
- Informatie en Automatisering; 
- Getronics Large Account Coördination and lnformation Bureau (GLACIS); 
- Management Development. 
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Het bestuurlijk centrum vervult naast een financiêle functie een zeer belangrijke inhoudelijk 
coördinerende functie naar de grote klanten (GLACIS) en bij de uitvoering van projecten. 
Een belangrijke rol van het bestuurlijk centrum acht Risseeuw de 'constitution writing'. Het 
bestuurlijk centrum bepaalt de spelregels waarbinnen het spel dient te worden gespeeld. Het 
hoofdkantoor is met name kaderscheppend en niet zozeer ondersteunend. 
Bij de inrichting van het bestuurlijk centrum geldt het principe: 'Decentraliseren wat kan, en 
centraliseren wat moet.· Dit heeft o.a. geleid tot een keuze voor externe accountants, externe 
juristen en geen centrale personeelsfunctie of controller. 

De positiestructuur van het bestuurlijk centrum is op basis van het bovenstaande te typeren als 
een management holding. 

1 .2 POSITIESTRUCTUUR VAN DE BUSINESS-ACTIVITEITEN 

Getronics kent drie niveaus van operationele eenheden, namelijk sectoren, divisies en business 
units. 
De basis van het concern wordt gevormd door 42 winst- en resultaatverantwoordelijke business 
units. De leiding van divisies of een grotere business unit bestaat over het algemeen uit een 
directeur, een financieel directeur en een directeur personeel en organisatie. Ook maakt een 
marketingfunctionaris soms deel uit van de leiding van de business unit. 

De business units zijn geordend in de volgende 8 'Centers of Competence· (divisies): 
- werkplekautomatisering; 
- informatiseringsadvies; 
-software; 
- industriêle automatisering; 
- computer- en netwerkonderhoud; 
-telecommunicatie; 
- netwerken en netwerkdiensten; 
-telematica-installatie. 

Boven de 'Centers of Competence' worden 4 sectoren onderscheiden waarvan er twee zich 
toeleggen op dienstverlening: Maintenance & lnstallation en Software Services & Consultancy 
en twee op systeemintegratie: Office Inlegration Systems en Communication Systems & 
lndustrial Electronics. In 1993 wordt 74% van de toegevoegde waarde gerealiseerd in de 
dienstverlening en is 76% van de mensen erin werkzaam. 

Binnen het concern wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de organisatiestructuur een 
toegevoegde waarde moet hebben voor de klant. De structuur staat ten dienste van de klant en 
zal zich moeten aanpassen aan zijnihaar veranderende wensen. 
Andere uitgangspunten zijn: eenhoofdige leiding, iedere bedrijfseenheid is verantwoordelijk 
voor haar eigen business, medewerkers dragen verantwoordelijkheid en dienen kostenbewust 
te zijn. 

De gekozen decentrale structuur biedt de mogelijkheid om de bedrijfseenheden in wisselende 
samenstelling bij projecten te betrekken. Afhankelijk van de aard en fase van de opdracht worden 
verschillende bedrijfseenheden bij een opdracht ingezet. 
Getronics heeft gekozen voor een combinatie van autonomie en resultaatverantwoordelijkheid 
aan de basis bij de business units en coördinatie vanuit de top via een strakke financial control en 
accountmanagement De coördinatie wordt met name mogelijk door een goed functionerende 
technische infrastructuur. 

De positiestructuur van de business-activiteiten is te typeren als een combinatie van een 
business unit- en divisiestructuur met decentrale staven. 
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2 Procedurestructuren 

2.1 MIDDELENALLOCATIE-SYSTEEM 

INKOOP VAN KAPITAAL 
Het aantrekken van kapitaal (inkoop vreemd vermogen en uitgifte van aandelen) is centraal 
georganiseerd. In september 1993 werd Getronics Finance Corporatien NV te Brussel opgericht. 
De onderneming heefttot doel de financiering van groepsmaatschappijen te coördineren en het 
treasury management over de niet operationeel gebonden liquiditeiten van de Groep te voeren. 
Tevens is Getronics Finance betrokken bij de financiering van acquisities. 

GOEDKEURINGSPROCEDURES 
Investeringen van enige omvang buiten het overeengekomen jaarplan moeten worden 
goedgekeurd door de Directie. 

DETACHERING CONTROUERS 
Binnen het concern is sprake van een strakke financiële structuur. Hierbij vormen de controllers 
op business unit-niveau en op de niveaus daarboven (divisie, sector) een eigen lijnorganisatie. 

AANSPRAKELIJKHEID BIJ FAILLISSEMENT 
Het concern is conform artikel 403 lid 1 sub I aansprakelijk voor vrijwel alle in Nederland 
gevestigde dochterondernemingen. 

2.2 MONITORING-SYSTEEM 

RAPPORTAGESYSTEEM EN -FREQUENTIE 
De maandelijkse rapportage betreft zowel financiële als niet-financiêle (ksf's) informatie. 
Maandelijks verschijnt het executive report, waarin de signaalfunctie en de winst-en
verliesrekening centraal staan. Hierbij hoort per activiteiten een 'management flash' met uitleg 
over afwijkingen en veranderingen. Dit rapport wordt binnen vi~ dagen na binnenkomst van de 
financiële gegevens verwacht. Voor alle activiteiten zijn er normen op basis van ervarings- en 
branchegegevens. 
De 'management flash' fungeert als een 'early warning system'. Ze signaleert hoe het 
bedrijfsproces zich aansluit aan veranderingen in de markt. 
Intern wordt het management-informatiesysteem gezien als het noodzakelijke bloedvatenstelsel 
voor een decentraal georganiseerd concern. Voor de sectoren bestaan verschillende 
maatstaven (standaard performance-criteria) . Bij dienstverlening gaat het bijvoorbeeld om 
produktiviteit, het aantal factureerbare uren, ziekteverzuim en verloop. Bij systemen gaat het om 
zaken als voorraadniveaus, omloopsnelheid van voorraden, toegevoegde waarde per omzet, 
expense efficiency (toegevoegde waarde/kosten), etcetera. De 'return on capital employed' is 
een zwaarwegende maatstaf waarop elke bedri~seenheid wordt aangesproken. Vanwege de 
verschillende performance-criteria per sector wordt wel gesproken van een a-symmetrische 
organisatie. 

JAARPLAN 
De bedrijfseenheden zijn resultaatverantwoordelijk en worden geacht een eigen Jaarplan op te 
stellen. De planning gebeurt in nauw overleg met het bestuurlijk centrum (aan de hand van 
meerjarenprogramma's). Wel is soms een bijstelling noodzakelijk: in die gevallen komen ad hoc 
business-plannen tot stand. 

OVERLEGSTRUCTUUR 
De heer Risseeuw merkt op dat Getronics geen vergadercultuur kent. De Groepsraad komt 
maandelijks bijeen (op de tweede helft van de vrijdagmiddag). Hij benadrukt de operationele 
oriëntatie, die naar eigen zeggen soms wat te ver is doorgevoerd. 

2.3 INCENTIVE-SYSTEEM 

BELONINGSSYSTEEM 
Prestatiebeloning is direct gekoppeld aan het financiële resultaat van de eigen bedrijfseenheid. 
Hierbij kan de bonus oplopen tot de helft van de vaste beloning. 
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Tevens bestaat een optieplan en zijn er in aandelen converteerbare obligaties voor 
medewerkers. 
Op centraal niveau bestaat de 'top performer award' (een additioneel budget) voor de beste 
bedrijfseenheid. De criteria voor de nummers 1, 2 en 3 zijn niet alleen realisatie van gepland 
resultaat, maar vooral samenwerking en marktaandeel. 

BENOEMINGENSYSTEEM 
Het benoemingenbeleid voor het topkader (vanaf bu-directeur) is centraal georganiseerd 
(domein van de Groepsraad) . 
Potentiële acquisitiekandidaten worden geselecteerd op goed management (sterke nadruk op 
'people business'. Men vindt binnen de onderneming dat goed management in de eigen 
organisatie al schaars is. 

3 Situationele factoren 

3.1 KENMERKEN VAN DE ACTIVITEITEN PORTFOLIO 

3.1.1 Samenstelling van de portfolio 

De portfolio van de Getronics Groep is opgebouwd uit 4 sectoren met activiteiten die onderling 
sterk verschillen , maar wel complementair zijn naar de klant. Hierdoor kan Getronics worden 
getypeerd als een asymmetrische organisatie. 

- Maintenance & lnstallation: computer- en netwerkonderhoud, telematica-installatie, 
netwerkdiensten (o.a. telematicaprojecten : netwerken voor Campina Melkunie, Centrale 
Recherche Informatiedienst, Fokker, Heineken, NOS, Unilever e.a.); 
- Software Services & Consultancy: software-ontwikkeling, informatiserings- en telematica-advies 
(o.a. automatisch betalingsverkeer van winkelbedrijven en oliemaatschappijen en financiële 
instellingen) ; 

Office Inlegration Systems: werkplekautomatisering en computerperiferie 
(werkplekautomatisering o.a. bij DSM, contracten met opdrachtgevers als Belastingdienst, ING
bank, GAK, ABP, Shell-lab); 
- Communication Systems & lndustrial Electronics: industrie-automatisering, telecommunicatie 
netwerken. 

TABEL 1 Overzicht activiteiten van Getronics (1993) 

Sectoren Maintenance & lnstallatlon Office lntegration Systems Communication Systems & Software-servlees & 
lndustrial Electronics Consultancy 

Dlv s e-act vitalten 1 liomputer- en Werkplekautomatisering e Industrie-automatisering Software 
Netwerkonderhoud, Computerperiferie en Telecommunicatie lnformatiserings- en 
Telematica-installatie, Netwerken Telematica-advies 
Netwerkdiensten 

Bedrljlsoonhodon ll=lectric engineering ~net ~etromcs.Networks Computer serv1ces Holland 
Gematica Datelcom/Oatelcare Geveke Electranies Computer Uitwijk Centrum 
Ge tronies Getech - lndustrial Electranies Datatraflic 
- InstaHalion Services Getronics • Networks Gerronics Software 
· Netwerk Services • Cesklop Automation Koning & Hartman lntercai 
- Service ·lberica · lndustrlal Electronies Synergie Consultancy 

Geveke Electranies Belgiê · Networks 
- Telecommunication 
Vanandel 

Landen Nede~and. Belg1ë, Nederland, België, Spanje, Nederland, Belgiê. Spanle Nederland, Belglê, 
Duitsland en Spanje Scandinsvié, UK Duidsland, Spanje. VS. UK, 

Zwitse~and , etc. 
Percentage 37% 25% 15% 23% 
medewerkers 
Aandaal In 167,5 mln (30%) 126,7 mln (22%) 101,7 mln (18%) 170, 5 mln (30%) 
1oegevoagde waarde 

De samenhang tussen de bedri~seenheden is gelegen in het complementaire karakter van de 
activiteiten naar de klant toe . De Groep is hierdoor in staat zich te profileren als een 
totaalaanbieder van oplossingen op het gebied van Informatietechnologie en telecommunicatie. 
Het accountmanagement (GLACIB) vormt een kernelement van het concernbeleid. In 1993 
bepalen ongeveer 45 klanten circa de helft van de omzet van de Groep. 
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3.1.2 Karakteristieken van de business-omgeving 

Bij de karakteristieken van de business gaat het primair om kenmerken van de business
activiteiten die concernrisico's met zich meebrengen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als 
investeringsomvang en 'pay back'-periode, conjunctuurgevoeligheid, risico's met betrekking tot 
veiligheid en milieu, etc. 
Vanwege de grote diversiteit van activiteiten van de Groep is sprake van een hybride omgeving. 

investeringsomvang en 'pay back'-periode 
De omvang van afzonderlijke investeringen is beperkt. Het accent van de activiteiten van de 
Groep ligt inmiddels op dienstverlening. · De investeringen hebben met name betrekking op 
training en opleiding van medewerkers. De pay back-periode van investeringen is veelal kort(< 1 
jaar). 

produkt/procesinnovatie 
De heer Risseeuw noemt de informatietechnologie- en telecommunicatiemarkt een van de 
moeilijkste markten om in te opereren. Een belangrijke factor hierbij is de technology-pushed 
marktontwikkelingen. 
De uitgaven aan R&D zijn beperkt(< 5% van omzet). Typerend voor de Getronics-aanpak is dat 
gewacht wordt tot een trend zich in de markt voldoende heeft bewezen alvorens erop in te 
spelen. Outsourcing was een trend waar men kennis van nam. Pas toen de trend zich doorzette 
ging men over tot overname van Computer Uitwijk Centrum. Het afstoten van 
satellietcommunicatie past ook in deze optiek. De veelbelovende technologie heeft zich 
vooralsnog onvoldoende in de markt bewezen. 

fase in de produktlevenscyclus 
In het algemeen kan worden gesteld dat de business life cycle korter wordt en de eisen van de 
klant sterk toenemen. Dit betekenen zowel nieuwe kansen als bedreigingen voor de Groep. 

concurrentie-intensiteit 
De concurrentie in de IT&T-markt is in toenemende mate onvoorspelbaar geworden, omdat ze 
komt vanuit nieuwe geografische markten en vanuit andere branches. 

conjunctuurgevoeligheid 
Uit de recessie van begin jaren negentig blijkt dat ook investeringen in de informatietechnologie 
enigzins conjunctuurgevoelig zijn. Getronics heeft de afname van de groeimarkt voorzien en zich 
tijdig ingesteld op een ontwikkeling naar een verdringingsmarkt. 
Binnen de portfolio zijn stabielere sectoren (zoals onderhoud en industriêle automatisering) die 
een zekere dempende werking hebben op de conjunctuurcycli. 

internationalisatie 
Getronics was in de jaren tachtig een typisch Nederlands bedrijf met lokale klanten (overheid, 
politie, brandweer, etc.). 
Vanaf 1988 is men wel gaan internationaliseren, maar dit is geen doel op zich. Het uitgangspunt 
bij internationalisatie luidt dat zij moet aansluiten op de behoeften van de klant. De voorzichtige 
aanpak wordt mede veroorzaakt door (frustrerende) ervaringen opgedaan met internationalisatie 
toen het bedrijf nog deel uitmaakte van SHV, begin jaren tachtig. 
De omzet in het buitenland bedraagt in 1993 23%. Een verdere spreiding van activiteiten binnen 
Europa ligt mede gezien de internationalisatie van de concurrentie voor de hand. 
Toch wordt de thuismarkt in Nederland als belangrijk ervaren. Deze markt heeft een omvang van 
circa 15 miljard gulden. Het Getronics-aandeel hierin is nog beperkt en kan verder groeien. 

maatschappelijke acceptatie 
De activiteiten van Getronics zijn niet maatschappelijk omstreden. 
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3 .2 KENMERKEN VAN DE INTERNE ORGANISATIE-OMGEVING 

CONCERNSTRATEGIE 
De strategie richt zich op het verder uitbouwen van de bedrijfsformule van totaalaanbieder van 
oplossingen op het gebied van informatietechnologie en telematica, waarbij uitgangspunten 
worden gehanteerd van decentrale marktbewerking en een centraal gecoördineerd 
accou ntmanagement. 

Getronics wil zich onderscheiden van zijn concurrenten door optimale klantensatisfactie door 
produkUdienstdifferentiatie, kwaliteit, prijs, het concept van 'one stop shopping' en de focus op 
een homogeen bedrijfsproces. 

Als de concernstrategie wordt toegespitst op de vier wijzen van waardetoevoeging (individuele 
beïnvloeding, onderlinge beïnvloeding, centrale functies/diensten en corporale development) 
die het bestuurlijk centrum ter beschikking staan, dan ligt het accent sterk op de twee eerste 
wijzen van waardetoevoeging. De technische infrastructuur maakt het mogelijk om de sterkten 
van een piramidestructuur (scheiding van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) te 
combineren met de sterkten van een netwerkstructuur (horizontale communicatie tussen de 
bedrijfseenheden) . 

AANSTURINGSSTIJL 
De aansturingsstijl is naast strak financieel ook sterk operationeel gedreven. Risseeuw: 'Het 
sturen op kernvaardigheden die decentraal aanwezig zijn, vereist een "hands on"-houding van 
het topmanagement met operationele kennis van de business.' 
De directie staat dicht bij de markt. Risseeuw bezoekt zelf units en klanten (management by 
wandering around) . Hij heeft dagelijks contact op alle general management-lagen. Uiteindelijk 
beslist Risseeuw bijvoorbeeld bij keuzes rond plannen van business units. 
Hij gelooft in eenhoofdig leiderschap en persoonlijke verantwoordelijkheid, en dit gaat naar zijn 
idee niet samen met gedeelde (democratische) besluitvorming. Het begrip 'span of control' is 
derhalve belangrijk. Deze bedraagt bij Getronics ongeveer 1 op 8. 
Hij houdt van de moderne militaire aanpak van 'Rapid Deployment' (zoals generaal Schwarzkopf 
deze hanteerde in de Golf-Oorlog). Verder voelt hij zich geïnspireerd door ideeën van Peters & 
Waterman: 'In search of Excellence' (1982). 

ONTWIKKEL/NGSPAD 
Risseeuw is voorstander van interne (autonome) groei. In de praktijk vindt de groei plaats via een 
combinatie van interne (autonome) en externe (overname en joint venture) groei. In 1993 
werden drie acquisities gepleegd (met een totale omzet van ongeveer 230 mln): Cinet 
(Noorwegen), lntercai, Computer Services Holland. 
De ontstaansgeschiedenis van Getronics als verzelfstandiging uit het SHV-concern drukt een 
belangrijke stempel op het concern. Om de 5 jaar viert men een 'bevrijdingsdag'. De dag waarop 
Getronics de buy-out realiseerde uit het SHV-concern. Andere belangrijke mijlpalen zijn de 
beursintroductie in 1985 en de overname van Datex in 1988. Hiermee zette het concern de stap 
naar software- en consultancy-activiteiten. 

ORGANISATIEGUL TUUR 
De organisatiecultuur van Getronics laat zich niet eenvoudig typeren vanwege de grote diversiteit 
aan activiteiten aan de basis. Wel bestaan er cultuurgebonden uitgangspunten die van bovenaf 
worden beleden zoals ondernemerschap aan de basis, eigen verantwoordelijkheid, 
kostenbewustzijn, kwaliteit en klantensatisfactie. · 
Samenhangend met de aard van de onderneming als een projectenorganisatie kan voor de 
organisatiecultuur worden gesteld dat zij kenmerken heeft van een taakcultuur (zie Harrison, 
1972; Trompenaars, 1993) . Daarnaast heeft de onderneming ook belangrijke karakteristieken 
van een machtscultuur. Dit komt o.a. tot uitdrukking in: de strakke scheiding van bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden en de nadruk op eenhoofdig leiderschap. (Een dergelijke aanpak 
heeft naar eigen zeggen als resultaat een snellere aanpassing aan de dynamiek van de markt en 
de concurrentie.) 
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OMVANG VAN HETCONCERN 
Met de toename van de omvang (omzet, personeel) van het concern neemt ook de omvang van 
het bestuurlijk centrum toe. De huidige verhouding is ongeveer 1 persoon per 100 miljoen 
gulden omzet. 
De basisbouwstenen van het concern: de business units (42) zijn relatief klein in verhouding tot 
de concernomzet De tussenliggende niveaus van divisie (8) en sectoren (4) vervullen een 
dubbelfunctie van 'spanbreaker' (span of control) en synergiecoördinator. 
Een belangrijk uitgangspunt is dat een grotere organisatie ondergeschikt is aan een flexibele 
organisatie. 

FINANCIELE SITUATIE 
Gezond, hoge solvabiliteit: 63% (1993) . De hoge solvabiliteit past bij het imago van 
betrouwbaarheid dat men in de markt heeft opgebouwd. Dit is geen factor die direct speelt bij de 
primaire ordening van Getronics op dit moment. 



TABEL 2 

systeem 

- kapitaalinkoop 

Bijlage 2: analyse van de 'mini-cases' 

lnrichtingsvormen als samenhangende keuzen van positie- en 
procedurestructuren (31-12-1993) 

decentrale 
kapitaalinkoop 

decentrale kapitaalinkoop centrale kapitaal-inkoop 
binnen centraal kader met decentrale aanvulling 

- cash flow-verevening geen cash flow
verevening 

cash flow-verevening cash flow-verevening 

- goedkeurings
procedures 

- detachering 
controllers 

- faillissementsrisico 

systeem 

- omvang rapportage 

- evaluatiehorizon 

- overlegstructuur 

- beleidsdocument 

systeem 

- beloningssysteem 

- benoemingenbeleid 

geen officiêle goed
keuringsprocedures 

geen dotachtering 
controllers 

failllssementsrisico bij 
unit 

business- en jaarplan op 
een A4 

beperkte goedkeuringsprocedures 
goedkeuringsprocedure 

controllers in de lijn controllers in de lijn 

ruimer aantal 
strategische doelen en 
financiêle railo's 

b&leidsvormingscydus 

business- en jaarplan 
omvangrijk 

prestatlebeloning 
gedeeltelijk gekoppeld 
aan concernresultaat 

formele procedures voer 
benoemingen 

i@{~ samenhang met de primaire ordening van Getronics NV 
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ruimer aantal 
strategische doelen 

lange termijn 

formele beleidsvormings· 
cydus 

concernplan 

prestatiebeloning primair 
gekoppeld aan 
concernresultaat 

formeel 
benoemingenbeleid 
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TABEL 3 Kenmerken van de componenten van de primaire ordening in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Componenten van de Uitwerking/toelichting Samenhang met 
primaire ordening inrlchtlngsvorm 
Positiestructuren 
Bestuurlijk centrum management holding Turbo Polyp 

- statutaire en beleidsbepalende taken 
(constitution writing) 

centrale staHuncties: 
• Financiën & Administratie 
• informatie & Automatisering 
• Management development 
• GLACIB 

Business-activiteiten business units/divisies met decentrale BotsautofTurbo Polyp 
staven 

drie niveaus van operationele eenheden 
(tijdelijke structuren): 
-sectoren 
-divisies 
- business units 

Procedurestructuren : 
Middelenallocatie-systeem kenmerken: Python 

- centrale inkoop kapitaal 
- centrale cash flow-verevening 
- goedkeuringsprocedures 
- controllers vormen aparte 
lijnorganisatie 
- concern aansprakelijkheidsregeling 
voor faillissementsrisico 

Monitoring-systeem rapportagesysteem: ZweefmolenfTurbo Polyp 
- financial control 
- oparationar control (management 
flash ; ksf's verschillen per sector) 

business-planning per project vanwege 
projectenstructuur 

overlegstructuur: 
- informeel 

Incentive-systeem beloningssysteem Botsauto/Zweefmolen 
- prestatiebeloning gekoppeld aan 
resultaat eigen unit 
- bonus is hoog tot 50% van het 
basissalaris 
-top performer award 

benoemingen-, promotiebeleid: 
- beperkt geformaliseerd 
domein van Groepsraad 
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TABEL 4 Kenmerken van de portfolio van business-activiteiten in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Situationele factor U ltwerklng/toellchtlng Samenhang met 
(contingentie) lnrlchtlngsvorm 
Kenmerken van de portfolio 
van business-activiteiten 
Samenstelling van de aantal business units < 50 Zweefmolen/Turbo Polyp 
portfolio 

omvang van de bedrijfseenheden t.o.v. 
concernomvang is beperkt 

aantal business-sectoren (> 3) 

onderlinge afhankelijkheid tussen de 
business-activiteiten : 
• complementair naar de klant 

geografische spreiding 
• produktielocaties in Benelux, 
Scandinavië en Spanje 

concentratie van omzet in Nederland 
(77%) 

Concern risico's verbonden risico's verbonden aan de business: Zweefmolen 
aan de aard van de business 

omvang investeringen 
• beperkt (accent op dienstverlening) 

pay back-periode van investeringen 
• focus op korte pay back(< 1 jaar) 

produkt/procesinnovatie 
• R&D-u~gaven beperkt(< 5% van 
omzet) 
• volgstrategie ('me too') 

fase produktlevenscyclus 
• kortere business life cycles 
• in Nederland evolutie van groei- naar 
verdringingsmarkt 

concurrentie-intensiteit 
• shake out-fase voorbij 
• nieuwe concurrenten van u~ andere 
regio's en branches 

internationalisatie van markten 
• accent op local business 

conjunctuurgevoeligheid 
• aanwezig bij systemen 
• minder sterk bij dienstverlening 

maatschappelijke acceptatie 
• niet omstreden 
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TABEL 5 Situationele factoren van de interne organisatie-omgeving in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Situationele factor U ltwerklng/toellchtlng Samenhang met 
(contingentie} lnrlchtlngsvorm 
Kenmerken van de interne 
orÇJanisatie-omQevinÇJ 
Concernstrategie verdere uitbouw van de badrijfsformule Botsauto/Zweefmolen/Turbo 

van complementaire activiteiten naar de Polyp 
klant, maar verticaal 

waardetoevoeging van het bestuurlijk 
centrum door: 
individuele en onderlinge beïnvloeding 
en accountmanagement 

Aansturingsstijl van het aansturingsstijl: 'hands on' Botsauto/Turbo Polyp 
topmanagement (operationeel gericht) 

• combinatie van targetting en 
directing 

Ontwikkelingspad in de ontwikkelingspad : Zweefmolen/Turbo Polyp 
concernhistorie combinatie van interne en externe groei 

(wel een lange ondernemingshistorie 
(100 jaar)) 

Organisatiecultuur organisatiecultuur: Botsauto/Python 
• een combinatie van een taak-
(projectenorganisatie) en machtsculluur 
(eenhoofdig leiderschap+ rol Risseeuw) 

Omvang van het concern • omzet> 1 mrd, personeel < 5000 nvt 

toename van omvang van het concern 
leidt tot geringe toename van het 
bestuurlijk centrum 

Financiële situatie van het gezonde financiële situatie nvt 
concern 
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4 Conclusie 

Getronics is een voorbeeld van een concern dat de beperkingen van de onderscheiden 
inrichtingsvormen aantoont. Getronics is in staat om belangrijke concerndilemma's met elkaar te 
verzoenen via een dubbel beheersysteem van financial en operational controL De primaire 
ordening van Getronics heeft de meeste overeenkomst met een hybride vorm van Zweefmolen 
en Turbo Polyp. 

De Zweefmolen-vorm komt in aanmerking omdat de basis van het concern wordt gevormd door 
42 resultaatverantwoordelijke bedrijfseenheden die via een strak financieel beheersysteem 
centraal worden aangestuurd. 

Dat de Getronics Groep belangrijke kenmerken bezit van de Turbo Polyp-vorm blijkt uit het 
systeem van operational control (management flash : controle op het bedrijfsproces) en de 
integrerende taak die het topmanagement zich stelt. Het topmanagement wordt geacht te sturen 
op kernvaardigheden (core competences) die decentraal aanwezig zijn. Dit vereist een 'hands 
on'-houding van het topmanagement met operationele kennis van de business. Tegelijkertijd 
wordt gesteld dat de business-sectoren binnen Getronics onderling sterk verschillen , zodat 
feitelijk sprake is van een asymmetrische organisatie . 

Naar de klant toe weet men de primaire ordening van het concern dienstbaar te maken door een 
bedrijfsformule als totaalaanbieder van oplossingen op het gebied van informatietechnologie en 
telematica. Men is in staat een unieke combinatie van advies, hard- en software en 
communicatienetwerksystemen aan te bieden. 
Het bestuurlijk centrum fungeert o.a. via de large account-coördinatie (GLACIB) als een spin in het 
web. Door de sterk ontwikkelde monitoring-functie in de vorm van een dubbel beheersysteem 
van financial en operational control is het bestuurlijk centrum goed geïnformeerd. 

De primaire ordening van Getronics is gericht op het realiseren van de voordelen van de 
combinatie van de inrichtingsvormen Zweefmolen en Turbo Polyp. 
Enkele risico's die aan deze combinatie zijn verbonden, betreffen: 
- de mogelijkheid van overbelasting van de concerntop vanwege de sterk inhoudelijk 
coördinerende rol ; 
-de huidige primaire ordening waarbij een netwerkstructuur met horizontale communicatie wordt 
gecombineerd met een eenhoofdige hiêrarchische verantwoordelijkheidsstructuur lijkt een bron 
van potentiêle conflicten. Een dergelijke ordening vraagt om een sterk leiderschap in de top. 
Veel beslissingen worden uiteindelijk op het hoogste niveau door de heer Risseeuw persoonlijk 
genomen. 
Mogelijke knelpunten voor een succesvolle expansie van het concept op internationaal niveau 
vormen de lokale gebondenheid (o.a. via GLACIB) van de huidige primaire ordening en de claim 
die internationalisatie legt op het coördinatievermogen van het topmanagement. Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat men internationalisatie niet als een doel op zich beschouwt. 
De coördinerende rol vanuit het topmanagement legt in de huidige situatie al een zware claim op 
de werktijd (lange werkweken van 70-80 uur). 
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Analyse van de case-studie Océ-Van der 
Grinten NV 
Deze analyse is gebaseerd op schriftelijke bronnen (jaarverslagen, brochures, krante- en 
tijdschriftartikelen). Twee leden van de VSB-werkgroep Concernstijlen hebben deze analyse in 
aanzet ontwikkeld en de latere versies inhoudelijk begeleid. De analyse geeft een beeld van de 
primaire ordening van het concern voor de situatie tot eind 1993. 

Proflel van het concern 
Océ-Van der Grinten NV is de Nederlandse houdstermaatschappij van de Océ Groep, die in circa 
80 landen actief is (in 25 daarvan met eigen vestigingen). Océ brengt een assortiment produkten 
en diensten op de markt voor het presenteren en reproduceren van informatie op papier. Het 
assortiment omvat kopieer-, printer- en plottersystemen, alsmede ontvangstmaterialen en andere 
'imaging supplies' voor deze systemen. In 1993 werd een netto omzet gerealiseerd van ruim 2,6 
miljard gulden en waren circa 11 .500 personen werkzaam binnen de Groep. 

Een analyse op basis van het diagnosemodel 

1 Positiestructuur 

Bij de analyse van de positiestructuur wordt een onderscheid gemaakt tussen de positiestructuur 
van het bestuurlijk centrum en die van de business-activiteiten. 

1.1 TYPERING VAN DE POSITIESTRUCTUUR VAN HET BESTUURLIJK CENTRUM 

De in het onderzoek gehanteerde werkdefinitie van het begrip bestuurlijk centrum levert in het 
geval van Océ afbakeningsproblemen op. In de werkdefinitie worden het concernmanagement 
(de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen) en de centrale staf- en functionele 
afdelingen tot het bestuurlijk centrum gerekend. 

De afbakeningsproblemen zijn terug te voeren op de dubbele juridische structuur (de 
Groepsstructuur en de Centrale Werkmaatschappij Venlo), het sterk geïntegreerde 
ondernemingsproces (met een aantal centraal georganiseerde bedrijfsfuncties: R&D (+ Inkoop), 
Produktie) en de invulling die begrippen als 'business units' en 'werkmaatschappijen' daarmee 
krijgen binnen de Océ-context. 

Binnen Océ is sprake van een dubbele juridische structuur: de Groepsstructuur (NV) en de 
Centrale Werkmaatschappij Venlo (BV). 

Het bestuurlijk centrum vanuit een juridische optiek zou zich kunnen beperken tot het 
concernmanagement (de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen) en de centrale staf- en 
functionele afdelingen van de Groeps-holding (NV). Vanuit de bedrijfskundige optiek die in dit 
onderzoek wordt gevolgd, kan hiermee echter niet worden volstaan. Als het integrale 
ondernemingsproces centraal wordt gesteld kan de Groepsstructuur niet los worden gezien van 
de Centrale Werkmaatschappij Venlo (BV). 

In deze analyse wordt derhalve voor een brede invulling van het begrip bestuurlijk centrum 
gekozen. Het bestuurlijk centrum bestaat uit het concernmanagement (RvB, RvC), de centrale 
Groepsafdelingen (NV), de centrale staf- en functionele afdelingen van centrale 
Werkmaatschappij Venlo (BV) en de centrale afdelingen van de business units. De Centrale 
afdelingen van de business units staan in nauwe relatie met de Groepsafdelingen. Ze zijn door 
de bijzondere invulling die aan het begrip 'business unit' wordt gegeven (zie paragraaf 1.2) nauw 
verwant. Bovendien worden ze binnen het concern als centrale staven ervaren. 

Het concernmanagement bestaat uit een RvB en RvC. 
De RvBvan Océ-Van der Grinten kent drie leden: dr. J.V.H. Pennings, drs. H.J.A.F. Meertens; 
drs. E.C. de la Houssaye. 
De RvC kent 7 leden. 
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In tabel 1 is een overzicht gegeven van de centrale staf- en functionele afdelingen die tot het 
bestuurlijk centrum worden gerekend. 

TABEL 1 Overzicht van de centrale staf- en functionele afdelingen van het bestuurlijk 
centrum van de Océ-Groep 

Groepsafdelingen NV Centrale aidelinoen BV 
Business unit-aldelingen Groepsstaf (naam + omvang) Centrale Werkmaatschappij 
(naam+ omvanQ) Venlo 

De business unit-afdelingen vervullen o.a. - Secretariaat van de vennoot- • Dagelijks Bestuur Venlo 2 
de volgende functies: schap/Juridische Zaken 10 • Bedrijven 1.285 
• trading • Secretariaat RvS 5 • Research ( + inkoop) 966 
-service • Groepspersoneel en Organisatie 10 ·Sociale zakenlAlgemene dienst 323 
- servlee management • Flnanciên en Administratie 
·marketing • Treasury 10 
• centrolling - Groepsinformatiemanagement 30 

• Interne Accountantsdienst 20 
Oe omvang van de bu-afdelingen per - Advertislng & Sales promotion 25 
business unit: - Corporale Communk:ations 10 
- Engineering Systems 60 • Interne training 30 
·Office Systems 120 - Technology Ventures 1 
- Printing Syslems 35 

Totaal (circa) 210 Totaal (circa) 150 Totaal (circa) 2.556 

De totale omvang van de groepsafdelingen van de NV (inclusief de bu-afdelingen) bedraagt circa 
360 personen. De totale omvang van de centrale staf- en functionele afdelingen van de BV 
bedraagt 2.556 personen (o.a. Bedrijven: 1.265; R&D: 966; Diensten: 323) in 1993. Dit is circa 
22% van het totale personeelsbestand (11.666) in 1993. 

Het bestuurlijk centrum is via de functionele afdelingen van de Centrale Werkmaatschappij Venlo 
sterk geïntegreerd met de bedrijfsactiviteiten. In tabel 2 zijn de Groepsafdelingen van de NV en 
de centrale afdelingen van de BV geordend naar hun primaire oriêntatie (uitvoerend, 
controlerend, coördinerend en dienstverlenend). 

TABEL 2 Ordening van de Groepsafdelingen (NV) en centrale afdelingen (BV) 

uitvoerend controlerend coördinerend dienstverlenend dienstverle-
aan concern- nend aan be-
management drijfseenheden 

Groepsafeljnqen fNVl 

- Secretariaat van de vennoot- x x 
schap/Juridische Zaken 

. Sacretariaat RvS x 

- Gro.epspersoneel en x x x 
Organisatie 

- Financiën en Administratie x x x 
• Treasury 

- Groepsinformatiemanagement x x x x 

- Interne Accountantsdienst x x 

• Advertising & Sales promotion x x x 

- Corporale Communications x x x 

- Interne training x x x 

• T echnology Ventures x x 

Bedrijven x 

• Research ( + inkoop) x 

• Sociale zakenlAfgemene dienst x 
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De Groepsstafdiensten zijn voornamelijk ondersteunend voor de NV en bewakend voor de BV 
De personeelsfunctie is binnen het concern sterk gedecentraliseerd. De werkmaatschappijen 
hebben een eigen personeelsafdeling. De Groepsstaf Personeel en Organisatie is een 
ondersteunende stafdienst. De financiêle functie is binnen het concern sterk gecentraliseerd 
(zie ook paragraaf 2.1 ). 

Het huidige bedrijfsproces binnen Océ is gebaseerd op bewuste accenten binnen de 
waardeketen (de zogenaamde kop-staartfilosofie, zie ook Atag). Sinds begin jaren tachtig zijn de 
R&D-activiteiten uitgebouwd. In 1993 wordt 7% ( 189 mln gulden) van de omzet en 10% ( 1.100 
man) van het personeel ingezet op R&D. Het onderzoek richt zich met name op 
afdruktechnieken, de rest wordt 'van buiten' gehaald. Veel kennis, diensten en produkten 
worden bij andere bedrijven betrokken (outsourcing) en veel wordt in samenwerking met 
toeleveranciers ontwikkeld. Inkoop en onderzoek met co-developers verschaft Océ circa 90% 
van alle onderdelen. Daarnaast heeft Océ een eigen verkoop- en service-organisatie ontwikkeld 
(zie paragraaf 1.2), waarin meer dan de helft van de medewerkers werkzaam is. 

TABEL 3 Spreiding van het personeel naar functioneel gebied (1993) 

Functioneel g_ebied Omvang 
Onderzoek en ontwikkeling 1.09B 
Produktie, opslag en distributie 2.676 
Verkoop 2.984 
Service 3.395 
Administratie, staf en overig 1.513 

Totaal 11.666 

Strategisch belangrijke processen worden op projectbasis georganiseerd. In eerste instantie 
bepaalt de RvB aan welke vakgebieden, plannen en projecten de geldmiddelen worden 
toebedeeld. Dat wordt uitgedrukt in mensjaren per vakgebied. 
Océ kent een geïntegreerd bedrijfsproces met belangrijke centrale functies (R&D, inkoop, 
produktie) . De voornamelijk functionele structuur is gericht op het realiseren van 
middelensynergie ('shared resources': financiên, technologie, mensen). 
De positiestructuur van het bestuurlijk centrum is op basis van het bovenstaande te typeren als 
een operationele holding. 

1.2 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN DE BUSINESS-ACTIVITEITEN 

In de vorige paragraaf kwam de sterk inhoudelijke en operationele rol van het bestuurlijk centrum 
naar voren. Deze had met name betrekking op de kop van het bedrijfsproces (R&D, inkoop, 
assemblage) . 
Voor de 'staart' van het bedrijfsproces (marketing, verkoop, services) zijn specifieke 
bedrijfseenheden gecreëerd. Verkoop, services en lokale marketing zijn ondergebracht in 
werkmaatschappijen (feitelijk verkoopmaatschappijen). welke een eigen geografisch 
marktgebied verzorgen. 

De drie business units (Engineering Systems, Office Systems en Printing Systems) vallen samen 
met de drie kernactiviteiten van het concern. Het aantal kernactiviteiten (kopieer-, printer- en 
plonarsystemen voor de tekenkamer en kantoormarkt) is klein en nauw verwant en groeit zowel 
qua markt als technologie naar elkaar toe. De business units verzorgen de centrale aspecten van 
marktonderzoek, marketing en instructies/training voor servicing voor de werkmaatschappijen. 
De business units spelen een speciale rol bij het verder op de markt brengen ('rijpen') van de 
vanuit de R&D overgedragen projecten. De business units hebben een aanzienlijke invloed op 
produktie en R&D. Hiërarchisch staan de werkmaatschappijen op gelijk niveau met de business 
units. 

Het huidige beperkte aantal kernactiviteiten is het resultaat van een bewust gevoerd beleid van 
concentratie op kernvaardigheden. Zo is bijvoorbeeld in 1987 het goed renderende Andeno 
(fabricage van reprochemicaliën) verkocht aan DSM. Ook de chemie-activiteiten van het in 1977 
verworven Britse Ozalid-bedrijf werden afgestoten. Océ wilde niet als holding ten opzichte van 
de chemiepoot opereren. 
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De positiestructuur van de business-activiteiten van Océ kan, gebruikmakend van de typologie 
van unit management van Wissema, worden aangeduid met een unit-marketingorganisatie. 
Hierbij kan tevens worden opgemerkt dat de business units steeds directer bij de R&D en 
produktie worden betrokken. Er is derhalve sprake van een structuurverandering richting een 
unit -matrixorganisatie . 

2 Procedurestructuren 

2.1 MIDDELENALLOCATIE-SYSTEEM 

INKOOP VAN KAPITAAL 
De uitgifte van aandelen en de inkoop van vreemd vermogen is volledig centraal georganiseerd. 
Op centraal niveau is o.a. een Treasury-afdeling (10 personen) die de rol van interne bank 
verzorgt. 

CASH FLOW-BEHEER EN BUDGETTERING 
In eerste instantie bepaalt de RvS aan welke vakgebieden, plannen en projecten de 
geldmiddelen worden toebedeeld. Dat wordt uitgedrukt in mensjaren per vakgebied. 
De business units zijn vervolgens samen met de research verantwoordelijk voor de 
programmering van de mensjaren. Als een project wordt opgestart, komen het business-plan en 
het projectvoorstel bij de RvS op tafel. Over de middelenallocatie, of een bepaald project 
uiteindelijk wel of niet wordt uitgevoerd, beslist de RvS. Van decentralisatie van 
investeringsbeslissingen naar business units of werkmaatschappijen is geen sprake. 

GOEDKEURINGSPROCEOURES 
Er is sprake van een beperkt parafencircuit voor grote investeringen. 

UITWISSELING TUSSEN CONTROLLERS 
Er zijn controllers werkzaam bij de Groeps-holding, bij de business units en bij de 
werkmaatschappijen. De controllers bij de business units en werkmaatschappijen hebben een 
eigen lijnrapportage naar de Groeps-controllers. Eenmaal per half jaar komen alle controllers 
bijeen voor werkoverleg. Er is een actief beleid van job rotatien binnen de groep controllers. 

AANSPRAKELIJKHE/OSSTELLING 
Het concern draagt de faillissementsaansprakelijkheid voor de bedrijfseenheden conform artikel 
403 van BW. 

2.2 MONITORING-SYSTEEM 

RAPPORTAGESYSTEEM EN -FREQUENTIE 
Voor de werkmaatschappijen en business units geldt dat zij een uitgebreide financiêle 
rapportage (maandelijks) aan de RvS verzorgen. Naast de financiêle worden tevens niet
financiêle gegevens gerapporteerd (marktpositie, produktiebestand, voorraden, etc.). De 
werkmaatschappijen rapporteren direct aan de RvS en de BU. 

BUSINESS-PLAN 
De financiering van de werkmaatschappijen vormt een sterk sturend instrument. De taakstellende 
budgetten van de werkmaatschappijen worden mede ondertekend door de business units. 
Veel activiteiten zijn georganiseerd op projectbasis. Over de voortgang van deze projecten wordt 
regelmatig gerapporteerd aan de RvS en/of de betreffende BU. 

OVERLEGSTRUCTUUR 
Wekelijks vindt het 'directeuren'-overleg plaats. Hierbij zijn naast de leden van de RvS, de 
directeuren van de drie business units, van enkele groepsstaven (Groeps P&O, Secretariaat van 
de Vennootschap/Juridische Zaken) en van de Centrale Werkmaatschappij Venlo (Dagelijks 
Bestuur, Bedrijven, Research) betrokken. 
Overleg met werkmaatschappijmanagers (onderdirecteuren) wordt sterk bepaald door de 
geografische afstand tot het hoofdkantoor en de grootte van de werkmaatschappij. Algemene 
uitspraken over de overlegstructuur zijn moelijk te doen, omdat veel overleg ad hoc door de 
agenda wordt bepaald. 
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2.3 INCENTIVE-SYSTEEM 

BELONINGSSYSTEEM 
De prestatiebonus die een werkmaatschappijmanager kan ontvangen bedraagt maximaal 20 tot 
30% van zijn salaris. Criteria voor de bonus is een mix van de prestaties van de eigen 
bedrijfseenheid, concernresultaten en persoonlijke elementen. 

BENOEMINGENSYSTEEM 
Er is een aantal formele procedures met betrekking tot het benoemingenbeleid voor het topkader 
(werkmaatschappijmanagers, etc.). Er is een formeel beleid van job rotation. 
Er is een tamelijk grote werkzekerheid. 

3 Situationele factoren 

Bij de bespreking van de situationele factoren wordt een onderscheid gemaakt tussen 
kenmerken van de business-portfolio en kenmerken van de interne organisatie-omgeving. 

3.1 KENMERKEN VAN DE BUSINESS-PORTFOLIO 

3.1.1 Samenstelling van de portfolio 

aantal business units/werkmaatschappijen 
De kernactiviteiten zijn geordend in drie business units: Engineering Systems (Design 
engineering en Graphics). Office Systems en Printing Systems. 
Daarnaast wordt een aantal (25 eigen vestigingen) werkmaatschappijen onderscheiden die 
feitelijk opereren als verkoop-, marketing en distributiekantoren. 
Binnen Océ zijn op dit moment 4 lease-maatschappijen actief, omdat een toenemend aantal 
machines wordt geleased. 

omvang eenheden 
De werkmaatschappijen staan hiêrarchisch op hetzelfde niveau als de business units. Bovendien 
rapporteren zij ook direct aan de RvB. De omvang van de genoemde operationele eenheden 
doet er bij Océ feitelijk niet zoveel toe, want een aantal bedrijfsfuncties (R&D, Produktie) is 
centraal ondergebracht. 

aantal business-sectoren 
De portfolio is aan te duiden als homogeen. Océ ontwikkelt kopieer-, printer- en plottersystemen 
(en ontvangstmaterialen) voor zowel de tekenkamer- als de kantoren markt. 
Deze systemen zijn nauw verwant en groeien naar elkaar toe. Dit heeft te maken met de opkomst 
van de digitale technologie die de analoge in toenemende mate vervangt. In de tekenkamer zijn 
bijvoorbeeld de plain paper (digitale) kopieermachines de diazo-apparaten aan het verdringen. 

onderlinge afhankelijkheid 
De kernactiviteiten kennen een verwantschap naar technologie en markt. De samenhang blijkt 
o.a. uit de centrale R&D en Produktie. Er is sprake van een gemeenschappelijke merknaam Océ. 

3 .1 . 2 Karakteristieken van de business-omgeving 

omvang van de investeringen 
In R&D wordt sinds begin jaren tachtig fors geïnvesteerd. Gemiddeld 7% van de omzet wordt per 
jaar aan R&D uitgegeven. In 1993 bedroeg dit 189 mln gulden. Uitgaven voor R&D zijn 
noodzakelijk om in de race te blijven met de 'groten· (Cannon, Rank Xerox, etc.). De omvang van 
de investeringen varieert sterk per project. Op basis van de aard van de business kunnen ze 
gemiddeld wel als omvangrijk worden aangeduid. 

pay back-periode 
De meeste projecten lopen over meerdere jaren. De pay back-periode is derhalve veelallanger 
dan één jaar. 
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produkt/procesinnovatie 
Océ tracht zich te onderscheiden van haar concurrenten op: kwaliteit, betrouwbaarheid, 
produktiviteit, duurzaamheid, en gebruikers- en milieuvriendelijkheid. Océ heeft niet het imago 
van een innovator, maar meer van een degelijke betrouwbare 'volger' . 
In de race blijven met betrekking tot technologische ontwikkelingen van kerncomponenten is in 
deze business natuurlijk wel een (kostbare) noodzaak. 

fase produktlevenscyclus 
Het is moeilijk hier in algemene zin over te praten. De groei van kopieer-, printer- en 
plottersystemen is sterk regionaal gebonden en Is conjunctuurgevoelig. 
In de meeste West-Europese landen is sprake van een markt die groeit naar volwassenheid (een 
vervangingsmarkt o.a. in de tekenkamer). 
In de tekenkamer is er sprake van een aflopende levenscyclus van de diazo-apparatuur. 

concurrentie-intensiteit 
De shake out-fase is in de meeste markten voorbij. Een aantal grote concurrenten zoals Rank 
Xerox en Kodak is dominant in de kopieermarkt In de printermarkt is bijvoorbeeld HP een grote 
concurrent. Vanwege de nauwe verwantschap tussen de kernactiviteiten kan de concurrentie 
ook uit verschillende hoeken komen. 

internationalisatie 
Océ kent een aanzienlijke geografische spreiding (met name in Europa en de VS) voor wat 
betreft het personeel en de omzet. 

TABEL 4 Geografische spreiding van omzet en personeel van Océ in 1993 

Omzet (x 1 mln Omzetaandeel Personeel Personeel-
gulden) in% aandeel in% 

Nederland 265 10 3.477 30 
Frankrijk 381 15 1.414 12 
Engeland 261 10 1.258 11 
Duitsland 501 19 1.203 10 
Overig Europa 558 21 1.717 15 
Noord- en Zuid- 496 19 2.013 17 
Amerika 
Australië, Afrika en 164 6 584 5 
Azië 
Totaal 2.626 100 11 .666 100 

Vanuit de missie om een wereldspeler te worden ligt een verdere internationalisatie van 
activiteiten voor de hand. 

conjunctuurgevoeligheid 
De activiteiten van Océ zijn conjunctuurgevoelig. De recessie in 1992/1993 heeft de resultaten 
van Océ flink onder druk gezet. De conjunctuurgevoeligheid wordt gereduceerd, doordat veel 
bedrijven de apparatuur tegenwoordig leasen. 

maatschappelijke acceptatie 
Kopieermachines zijn niet maatschappelijk omstreden. Wel wordt geanticipeerd op toename van 
milieu-eisen (o.a met betrekking tot ozonemissie, warmte en afval) en ergonomische eisen. Oude 
machines worden door revisie in levensduur verlengd. Van de afgedankte machines wordt een 
groot percentage aan onderdelen gerecycled, zodat uiteindelijk maar een klein percentage 
overbli~t. Océ heelt een eigen recyclingfabriek. Met TNO wordt samengewerkt voor de 
ontwikkeling van het 'mens- en milieuvriendelijke' kopieerapparaat. 

3.2 KENMERKEN VAN DE INTERNE ORGANISATIE-OMGEVING 

CONCERNSTRATEGIE 
Concentratie op drie nauw verwante kernactiviteiten: engineering systems, office systems, 
printing systems. Hierbij wordt een vooraanstaande positie op de wereldmarkt nagestreefd. Een 
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verdere expansie van produktie- en verkoopactiviteiten o.a. in de VS en andere industriêle 
regio's ligt voor de hand. 
Als de concernstrategie wordt toegespitst op de vier wijzen van waardetoevoeging die Campbell, 
Goold & Alexander (1994) onderscheiden, dan ligt bij Océ het accent op corporale development 
en het realiseren van kennis- en middelensynergie door centrale staven en functies. 

AANSTURINGSSTIJL 
De huidige voorzitter van de RvB, de heer Pennings, wordt getypeerd als een krachtige 'hands 
on'-leider. Hij was hiervoor werkzaam bij DSM als personeelsdirecteur. Binnen Océ heeft hij 
gekozen voor een versterking van de verkoop- en service-activiteiten aan de basis in de 
verkoopmaatschappijen. Op het bestuurlijk centrum in Venlo heeft hij het aantal staffuncties met 
250 gereduceerd. Ongeveer een zelfde aantal werd aan de verkoop- en service-staf 
toegevoegd. 
Over de huidige voorzitter van de RvB kan worden vermeld dat zijn managementstijl neigt naar 
eenhoofdig leiderschap. Hij heeft een financiêle en marktgerichte oriêntatie (een 
marketingachtergrond). Dit in tegenstelling tot zijn voorganger die een sterke R&D-achtergrond 
en -interesse had. De heer Pennings wordt getypeerd als een dominante voorzitter van de RvB 
met een 'hands on'-aansturingsstijl ('directing'). 

ONTWIKKELINGSPAD 
Het ontwikkelingspad in de historie van Océ kenmerkt zich voornamelijk door autonome (interne) 
groei. In 1977 vond een grote acquisitie (Ozalid) plaats. De chemie-activiteiten (van Ozalid, 
Andeno) werden geleidelijk afgestoten. De concentratie op kernactiviteiten (afdruktechnieken) 
ging hand in hand met de ontwikkeling van een beleid van 'outsourcing' en 'co-makership'. Door 
het in clusterverband ontwikkelen en uitbesteden van componenten heeft Océ zich als enige 
Europese producent staande kunnen houden t.o.v. de 'groten' in de markt. 
Vanaf begin jaren tachtig en vervolgens in 1988 is er sprake van een groei van de omzet, 
respectievelijk van 1,6 mrd in 1983 tot 2,6 mrd gulden in 1993. 
De huidige groeistrategie is een .mix van in· en externe groei. Het hart van de onderneming wordt 
nog steeds gevormd door de locatie in Venlo. Hier zijn de belangrijkste R&D- en produktie
activiteiten geconcentreerd. De internationalisatiestrategie (met voornamelijk verkoopkantoren in 
de VS en de rest van de industriêle wereld) heeft belangrijke kenmerken van een 'pijplijn'
expansie. 

ORGANISATIEGUL TUUR 
Océ is een concern met een hechte cultuur. De complexe hybride structuur brengt met zich mee 
dat het 'onderling eruit zien te komerf (tussen business units, werkmaatschappijen en/of centrale 
functies) een belangrijk cultuurelement is. 
De projectorganisatie vraagt om een sterke taakgerichte instelling en flexibiliteit van de 
medewerkers. 

OMVANG VAN HETCONCERN 
Het concern heeft een omzet van 2,6 mrd gulden in 1993 en heeft 11 .666 mensen in dienst. De 
relatief beperkte omvang van het concern ten opzichte van de 'groten' in de kopieer- en 
printermarkt betekent dat Océ zich geen missers kan permitteren. Alleen projecten met een 
1 00%-'hit rate' worden goedgekeurd. Dit noodzaakt de RvB tot een sterke 'hands on'
managementstijl om de go-no go-beslissing voor projecten te kunnen nemen. 
Door het succesvolle beleid van 'outsourcing' en 'co-makership' heeft Océ inmiddels voldoende 
omvang om zelfstandig een eigen marktpositie op mondiaal niveau te realiseren. 

FINANCI/!;LE SITU A TIE 
De financiêle situatie is gezond. Het is geen factor die direct speelt bij de huidige primaire 
ordening. 



TABEL 5 

systeem 

- kapitaalinkoop 

Bijlage 2: analyse van de 'mini-cases' 

lnrichtingsvormen als samenhangende keuzen van positie- en 
procedurestructuren (31-12-1993) 

i met 
decentrale staven 

decentrale decentrale kapitaalinkoop 
kapitaalinkoop binnen centraal kader 

- cash flow-verevening geen cash ftow- cash flow-verevening 
verevening 

- goedkeurings- geen offidêle goed- beperkte 
procedures keuringsprocedures goedkeuringsprocedure 

- detachering geen detadhtering controllers in de lijn 
controllers controllers 

- faillissementsrisico faillissementsrisico bîj 
unit 

systeem 

- omvang rapportage beperkt aantal 
financiêle ratio's 

- evaluatiehorizon korte termijn 

- overlegslfuctuur geen formeel overleg weinig formeel overleg 

- beleidsdocument business- en jaarplan op business- en jaarplan 
een A4 zeer beperkt van omvang 

va-
systeem 

- beloningssysteem prestatiebeloning op 
basis van rentabiliteit 
eigen unit 

- benoemingenbeleid geen formeel 
benoemingenbeleid 

g$;1 samenhang met de primaire ordening van Oce-Van der Grinten NV 
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TABEL 6 Kenmerken van de componenten van de primaire ordening in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Componenten van de Uitwerk lng/toe I ie ht lng Samenhang met 
primaire ordening lnrlchtlngsvorm 

Positiestructuren 

Bestuurlijk centrum operationele holding Python 

- statutaire en beleidsbepalende taken: 
• Secretariaat 
• Groepspersoneel en Organisatie 
• Financiën en Administratie 
• Groepsinformatiemanagement 
• Management development 

- operationele taken: 
• Produk1ie (Bedrijven) 
•R&D 
• Sociale Zaken/Algemene Dienst 
• Interne Accountancy 
• Technology Ventures 

Business-activiteiten unit-marketing/unit-matrix-organisatie Turbo Polyp/Python 

twee niveaus van operationele 
eenheden: 
- business un~s (3) 
-werkmaatschappijen (25) 
(verkoop- en service-kantoren) 

Procedurestructuren: 

Middelenallocatie-systeem kenmerken: Turbo Polyp/Python 
- centrale inkoop kap~aal 
- centrale cash flow-verevening 
- goedkeuringsprocedures 
, controllers in fijnorganisatie 
- concern is aansprakelijk voor 
faillissement van Néderlandse 
dochterondernemingen 

Mon~oring-systeem kenmerken: Turbo Polyp/Zweefmolen 
- maandelijkse rapportage van financiële 
en operationele informatie 
- projectenorganisatie 
- coördinatie van business- en jaarplan 
- overlegstructuur informeel 

Incentive-systeem beloningssysteem: Turbo Polyp/Zweefmolen 
- prestatiebonus is 20-30% van het 
salaris 
- prestatiebeloning gekoppeld aan 
combinatie van de werkmaatschappij-
en het concernresultaat 

benoemingen-, promotiebeleid: 
- formele procedures 
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TABEL 7 Kenmerken van de portfolio van business-activiteiten in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Situationele factor Uitwerking/toelichting Samenhang met 
(contingentie) lnrlchtlngsvorm 
Kenmerken van de portfolio 
van business-activiteiten 
Samenstelling van de aantal business units is beperkt (3) Python/ Turbo Polyp 
portfolio 

omvang van eenheden t.o.v. 
concernomvang is groot 

aantal business-sectoren is klein 
(<3) 

onderlinge afhankelijkheid tussen de 
business-activiteiten: 
* groot en complex 

Concern risico's verbonden risico's verbonden aan de business: Turbo Polyp/Python 
aan de aard van de business 

omvang investeringen 
* bij nieuwe projecten relatief groot 

pay back-periode van investeringen 
* focus op lange pay back (> 1 jaar) 

produkt-/proces innovatie 
* R&D-uitgaven hoog: 7% van omzet 

fase produk1ievenscyclus 
* groei/Volwassenheidsfase (tempo 
afhankelijk van de conjunctuur en regio) 

concurrentie-intensiteit 
* shake out fase voorbij concurrenten 
bekend 

internationalisatie van markten 
* accent op global business 

conjunctuurgevoeligheid 
* sterk/matig (leasing) 

maatschappelijke acceptatie 
* niet omstreden 
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TABEL 8 Situationele factoren van de interne organisatie-omgeving in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Situationele factor Toelichting/u ltwerklng Samenhang met 
(contingentie) lnrlchtlngsvorm 
Kenmerken van de interne 
org anisalie-omgeving 
Concernstrategie Océ is een niche-player Turbo Polyp/Python 

- concentratie op kernactiviteit: 
• informatie-<Jverdracht op papier 
- internationalisatie (o.a. expansie in 
VS) 
- flexibiliteit en marktoriëntatie door 
'outsourcing' en 'co-makership' 

Dominante wijze van waardetoevoeging: 
- centrale functies (R&D, inkoop, 
Bedrijven) 
- corporale development 

Aansturingsstijl van het aansturingsstijl: 'hands on' Botsauto/Turbo Polyp 
topmanagement (operationeel gericht) 

• combinatie van targetting en 
directing 

Ontwikkelingspad in de ontwikkelingspad: Turbo Poiyp/Python 
concernhistorie combinatie van interne en externe groei 

lange concernhistorie met 'pijplijn· 
expansie' 

Organisatiecultuur organisatiecultuur: Zweefmolen/Python 
• een combinatie van een taak-
(projectenorganisatie) en machtsculluur 
(eenhoofdig leiderschap van Pennings) 

Omvang van het concern de omvang van het concern is klein Turbo Polyp/Python 
t.o.v. de andere concurrenten: 

Financiële situatie van het gezonde financiële situatie nvt 
concern 
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4 Conclusie 

De primaire ordening van de concernstructuur van Océ-Van der Grinten heeft belangrijke 
overeenkomsten met de combinatie van de inrichtingsvormen Turbo Polyp en Python. De 
verwantschap met de laatste inrichtingsvorm is met name gebaseerd op de positiestructuur van 
het bestuurlijk centrum en de business-activiteiten. 
In het bedrijfsproces speelt het bestuurlijk centrum de rol van operationele holding. Ze is gericht 
op het realiseren van middelensynergie ('shared resources': financiên, technologie, mensen). 
Deze sterk inhoudelijke rol past bij een beperkt aantal kernactiviteiten. In het geval van Océ is 
sprake van drie kernactiviteiten (kantoorkopiêren, tekenkamerkopiêren en 
kantoorautomatisering) die zowel qua markt als technologie nauw verwant zijn en naar elkaar 
toegroeien. 
Océ-Van der Grinten kent een geïntegreerde organisatiestructuur met centrale R&D en 
produktie. Wissema zou de positiestructuur aanduiden met een unit-marketingorganisatie. 
Verkoop, services en lokale marketing zijn ondergebracht in werkmaatschappijen, die een eigen 
geografisch marktgebied verzorgen. Daarnaast is er voor elk hoofdprodukt een business unit 
welke de centrale aspecten verzorgt van marktonderzoek, marketing en instructies/training voor 
servicing. Ze hebben ook een belangrijke functie bij de aansturing van de centrale R&D. 
Hiêrarchisch staan de werkmaatschappijen op gelijk niveau met de business units. 
Strategisch belangrijke processen worden op projectbasis georganiseerd. In eerste instantie 
bepaalt de RvB aan welke vakgebieden, plannen en projecten de geldmiddelen worden 
toebedeeld. Van decentralisatie van investeringsbeslissingen naar business units of 
werkmaatschappijen is geen sprake. 

Afwijkingen van de combinatie van Turbo Polyp en Python zijn een sterke decentralisatie van de 
verkoop-, distributie en service-activiteiten in de werkmaatschappijen, een duplicering van 
staffuncties (o.a. controlling) op groeps-, business unit- en werkmaatschappijniveau door de sterk 
geïntegreerde primaire ordening en een doorvoering van de profit center-filosofie voor centrale 
bedrijfsfuncties zoals produktie en R&D. 
Het huidige bedrijfsproces binnen Océ is gebaseerd op bewuste accenten binnen de 
waardeketen (de zogenaamde kop-staarttilosofie, zie ook Atag). 

Wat bij Atag op het niveau van het bedrijfsproces van de afzonderlijke werkmaatschappijen wordt 
doorgevoerd, gebeurt bij Océ-Van der Grinten voor het bedrijfsproces van het concern als 
geheel. Hierbij krijgt een van oorsprong sterk functioneel georganiseerde structuur te maken met 
marktwerking, doordat de afzonderlijke bedrijfsfuncties (zoals bijvoorbeeld onderdelenproduktie, 
assemblage, etc.) als profit centers worden opgevat die eventueel door 'derden' kunnen worden 
uitgevoerd. Daarmee ontstaat voor de verschillende functies in het bedrijfsproces een netwerk 
van toeleveranciers van diensten en produkten. Deze aanpak, die gepaard gaat met een afname 
van de produktiediepgang, maakt de organisatie veel minder gevoelig voor 
conjunctuurschommelingen. 

Enkele aandachtspunten die op basis van het diagnosemodel kunnen worden gesignaleerd, zijn: 
- de sterk geïntegreerde structuur in combinatie met een projectenorganisatie is mede een 
gevolg van de beperkte omvang van het concern (ten opzichte van grote concurrenten als 
Cannon en Kodak) . Met een dergelijke omvang moet het concern uitgaan van een 'strike rate' van 
100% bij nieuwe projecten; zij kunnen zich in tegenstelling tot de concurrentie geen missers 
permitteren; 
- een duplicering van bepaalde staffuncties (controlling, personeel, etc.) lijkt in de complexe unit
marketingorganisatie onvermijdelijk; 
- de huidige complexe overlegcultuur (met een sterke informele (projecten)organisatie), waarin 
aan het 'er onderling uitkomen' veel waarde wordt gehecht kent het gevaar van trage 
besluitvorming. 
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Deze analyse is gebaseerd op schriftelijke bronnen (jaarverslagen, brochures, krante- en 
tijdschriftartikelen) en enkele presentaties (dd. 14-1-1992 en 11-1 1-1992) van de heer Th.A. 
Jansen (voormalig lid van de RvB}. De analyse geeft een beeld van de primaire ordening van het 
concern voor de situatie tot eind 1993. 

Proflel van het concern 
De activiteiten van de Koninklijke Begemann Groep NV zijn gericht op het ontwerpen, 
produceren en verkopen van industriêle produkten, systemen en diensten. Werktuigbouw en 
elektrotechniek zijn daarbij twee belangrijke kennisgebieden. De activiteiten concentreren zich 
met name op de hoofdmarkten Energie en Transport. 
De activiteiten van het concern kunnen worden onderverdeeld in drie groepen, te weten : de 
holding, de 'zelfstandige ondernemingen' en de 'ondernemingen in ontwikkeling'. De Begemann 
Groep hanteert een managementfilosofie waarbij een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de 
werkmaatschappijen wordt nagestreefd. In 1993 werd een omzet gerealiseerd van circa f 2,2 
miljard met circa 8.770 medewerkers. 

Een analyse op basis van het diagnosemodel 

1 Positiestructuur 

Bij de analyse van de positiestructuur wordt een onderscheid gemaakt tussen de positiestructuur 
van het bestuurlijk centrum en die van de business- activiteiten. 

1.1 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN HET BESTUURLIJK CENTRUM 

Tot het bestuurlijk centrum wordt het concernmanagement (RvB, RvC, Groepsdirectie) en de 
centrale staf- en functionele afdelingen gerekend. Het bestuurlijk centrum komt overeen met wat 
binnen het concern wordt aangeduid met 'de Holding'. 

De Raad van Bestuur van Begemann bestaat uit drie personen; inclusief de concernstaf telt het 
bestuurlijk centrum circa 25 personen. 

De Raad van Bestuur wordt gevormd door: 
J.(oep) A.J. van den Nieuwenhuyzen (algemene zaken, acquisitie en PR} 
A.H.C. Deleye (interne organisatie en Strategie) 
J.(eroen} F.A. van den Nieuwenhuyzen (Financiên} 
De Holding rekent de volgende vijf activiteiten tot haar primaire taken: bestudering van 
geopolitieke ontwikkelingen, macro-analyse van de belangrijkste marktgebieden, kwalitatieve en 
kwantitatieve consolidatie van de groepsactiviteiten, onderbouwing van het acquisitiebeleid en 
formulering van de totale groepsstrategie. De Holding kent de volgende functies: 
- controller + 3 assistenten; 
- treasurer; 
-export finance; 
- projectfinancier; 
- human resources manager; 
- market development; 
- technological development; 
-secretaris; 
- corporale lawyer; 
- corporale inkoop +assistent. 
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TABEL 1 Ordening van de concernstaven van het bestuurlijk centrum naar aard en 
oriêntatie 

Orlöntatla van de concernstavan 

Ondersteuning Ondersteuning business-
concerntop activiteiten 

Statutaire en - secretariaat -financiën 
balaldsbapalande -controller + 3 assistenten - human resources 
activiteiten - treasurer management 

- business development - business development 
- secretaris - acquis~iebeleid 
- corporale lawyer 
- acquis~iebeleid 

Oparationale activiteiten: - projectfinancier - market deveiopment 
- corporale lawyer - techno logica! development 

- functionele activiteiten - export-kredietverzekeraar 
- dienstverlenende - projectfinancier 
activiteiten - corporale inkoper + assistent 

- human resources manager 

De concernfilosofie is gebaseerd op een decentraal besturingsconcept, waarbij 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo veel mogelijk bij de werkmaatschappijen aan de 
basis wordt neergelegd. Binnen het concept wordt flexibiliteit en een hoge motivatie voor het 
management gekoppeld aan relatief kleine centrale overhead. 

Het concern heelt met name in de periode 1987-1991 een spectaculaire groei doorgemaakt door 
overname van noodlijdende bedrijven, die veelal werden voorzien van het benodigde kapitaal en 
mogelijk nieuw management. De voorzitter van de RvB verwierf zich hiermee de naam van 
'bedrijvendokter'. 

Binnen Begemann wordt concernvorming gezien als spelen met lego: 
'Vaak gaat concernvorming gepaard met reorganisaties. Dan slaat de blik naar binnen. Hier wordt 
niks gereorganiseerd. Wij spelen geen legpuzzel, wij knippen geen bedrijven door om daarna de 
stukken aan elkaar te plakken. Wij spelen lego en dan kun je steeds nieuwe gebouwen maken. 
Kopen wij morgen een goed lopend bedrijf dan vragen wij alleen het management commitment 
voor onze werkwijze. Vervolgens hangen we dat bedrijf in de organisatie. • 

Jansen: 'Het nut van de bundeling van zelfstandig opererende bedrijven onder de paraplu van 
Begemann is dat zij elkaar aanvullen. Dat biedt de mogelijkheid gezamenlijk produkten te 
ontwikkelen en gebruik te maken van elkaars klantenbestanden. Je moet zorgen voor een 
uitwisseling van informatie. De bedrijven moeten elkaars profiel kennen, weten waar de ander 
werkzaam is, wie de klanten zijn. Onderlinge uitwisseling van plannen is van belang zodat zij 
weten of en met wie samenwerking mogelijk is. ' 
'Wij dwingen ze niet tot samenwerking. Dat werkt namelijk niet. De informatie moet er zijn maar de 
directie zelf beslist. De bedrijven kunnen werk bij elkaar uitbesteden, maar dat moet tegen 
marktprijzen gebeuren. Een werkmaatschappij mag niet afhankelijk van de groep worden.· 

De kosten van het hoofdkantoor worden niet doorbelast aan de werkmaatschappijen. Het 
hoofdkantoor zorgt voor eigen financiering door o.a. achtergestelde leningen, dividend op 
aandelenkapitaal, de gecompenseerde belasinginkomsten die werkmaatschappijen afdragen, 
etc. 

Op basis van het bovenstaande is de positiestructuur van het bestuurlijk centrum te typeren als 
een conceptuele holding. 

1.2 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN DE BUSINESS-ACTIVITEITEN 

De basis van het concern wordt gevormd door in 1993 circa 80 werkmaatschappijen die financieel 
en juridisch zelfstandig opereren. Een juridisch onafhankelijke positie is mede noodzakelijk 
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vanwege de financiële risico's die verbonden zijn aan de overname van noodlijdende 
ondernemingen. Tussen de werkmaatschappijen bestaan in principe geen financiële 
kruisverbanden. 

Alhoewel de onderstaande filosofie van ordening van de business-activiteiten (Begemann als 
een 'concern van concerns') slechts gedeeltelijk is gerealiseerd in de praktijk, wordt hieronder 
toch vrij uitgebreid stilgestaan bij de uitgangspunten van deze filosofie. De reden is dat zij een 
integraal beeld op het inrichtings- en besturingsvraagstuk van concerns bevat, waarbij de rol van 
het bestuurlijk centrum is aan te duiden met conceptuele of strategische holding. 

Verwante bedrijven zijn geordend in groepsmaatschappijen. Om divisievorming te voorkomen is 
de opzet dat de groepsmaatschappijen de aandelen van de onderliggende werkmaatschappijen 
in handen hebben en dat er aan het hoofd van de groepsmaatschappij een directeur met 
statutaire bevoegdheden staat. Dat wijkt af van de gebruikelijke divisiestructuur, waarbij een 
directeur deze bevoegdheden mist. 
'Onze groepsmaatschappijen zijn ondernemingen: een moeder of subholding met dochters. Als 
er overlappingen bestaan tussen de groepen, laten we die gewoon zitten. De 
groepsmaatschappijen hebben hun eigen identiteit, financiering, R&D en kanalen naar de markt. 
Maar Begemann houdt wel een strategische vinger in de pap.' 

De groepsmaatschappijen hebben aandelen van de onderliggende werkmaatschappijen in 
handen. Een groepsdirecteur heeft eigen statutaire bevoegdheden. De groepsmaatschappijen 
zijn als het ware kleine concerns op zichzelf. De Begemann-Holding is op die manier een concern 
van concerns. 

Alle werkmaatschappijen binnen de groepsmaatschappij zijn volledig autonoom op het gebied 
van produktie, marketing en verkoop. Investeringen moeten worden gefinancierd door intern 
gegenereerde cash flow gekoppeld aan de eigen kredietfaciliteiten. Als zich echter goede 
kansen voordoen kan het hoofdkantoor ondersteunen. 

De managementfilosofie van de Groep is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
- elke activiteit moet een activiteit op zichzelf zijn; 
- elke activiteit moet de Groep versterken; 
- de Groep moet elke activiteit versterken. 

Voorwaarden waaronder de nieuwe structuur werkt: 
- elke onderneming is volledig resultaatverantwoordelijk en draagt direct bij aan de winst per 
aandeel; 
-elke werkmaatschappij is juridisch zelfstandig; 
-de werkmaatschappij en de groep moeten elkaar wederzijds versterken; 
- de managers op groepsmaatschappijniveau moeten de Begemann-concernmissie 
onderschrijven; 
- Begemann houdt zeggenschap door het bezit van een meerderheid van aandelen (51% of 
meer). 

De positiestructuur van de business-activiteiten is te typeren als een unitstructuur met decentrale 
staven. 

2 Procedurestructuren van het concern 

2.1 MIDDELENALLOCATIE-SYSTEEM 

INKOOP VAN KAPITAAL 
De inkoop van kapitaal is in principe decentraal georganiseerd. Werkmaatschappijen hebben hun 
eigen financiering met de bank. Wel is er in bijzondere gevallen sprake van een mogelijkheid van 
centrale financiering. Tevens worden centraal aandelen uitgegeven en vreemd vermogen 
aangetrokken voor het acquisitiebeleid. 
Jansen: 'De werkmaatschappijen moeten een "bancabele" balans hebben. Voor hun plannen 
moeten zij bij de bank leningen kunnen afsluiten. Wij nemen de rol van bankier niet over. Wel 
kunnen wij als het nodig is achtergestelde leningen of nieuw aandelenkapitaal verschaffen.' 
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Begemann is een concern van concerns. De groepen kunnen zelf voor de financiering zorgen via 
aandelenuitgifte en aantrekken van vreemd vermogen. 

CASH FLOW-BEHEER EN BUDGETTERING 
Binnen het concern bestaat de regel dat 50% van de bedrijfswinst wordt afgestaan aan de 
holding. 
Jansen: 'Zodra een werkmaatschappij geld gaat beheren en niet zelf investeert, bieden wij een 
procent meer dan de vastgestelde rente en nemen het daarmee over van de werkmaatschappij.' 

GOEDKEURINGSPROCEDURES 
Het acquisitiebeleid en de investeringen daarvoor zijn centraal in de Holding ondergebracht. Voor 
andere investeringen is geen aparte goedkeuring van het bestuurlijk centrum noodzakelijk. 
Budgetafspraken worden gemaakt bij de vaststelling van het business-plan. 
Binnen de groep wordt gestreefd naar een groepsrendement van 15% op het eigen vermogen 
en een solvabiliteit van 35%. 

UITWISSELING VAN CONTROUERS 
In het management van de groepsmaatschappijen zijn groeps-controllers aanwezig, die staan in 
relatie met de controller in de Holding. De groepsmaatschappijen zijn juridisch zelfstandig en 
kunnen in belangrijke mate een eigen financieel beleid voeren. 

AANSPRAKELIJKHE/OSSTELLING 
De werkmaatschappijen opereren financieel en juridisch zelfstandig. Een werkmaatschappij 
draagt zelf het faillissementsrisico. Artikel403 lid 1, subfis niet ondertekend. Bij een faillissement 
is het concern niet aansprakelijk. 
De management-organisatiestructuur komt niet overeen met de juridische structuur. De juridische 
structuur is mede om fiscale redenen aanzienlijk complexer. 

2.2 MONITORING-SYSTEEM 

RAPPORTAGESYSTEEM EN -FREQUENTIE 
Wekelijks moeten de werkmaatschappijen rapporteren over hun ordersituatie en cash flow; 
maandelijks wordt door elke werkmaatschappij een volledige balans en verlies-en-winstrekening 
opgesteld. Hierbij wordt de aandacht gericht op bedrijfsomzet, resultaat (roi , ros), nettowinst, 
afschrijvingen, cash flow, R&D en totale investeringen. 

BUSINESS-PLAN 
Sinds 1990 is er sprake van strategische beleidsvorming binnen het concern . Elke 
werkmaatschappij stelt een strategisch plan op met een horizon van 5 jaar. Hiervan is alleen het 
eerste jaar een reêel gegeven, de twee jaar daarna zijn al wat vager en de twee daarop helemaal 
speculatief . Deze plannen kunnen zeer beperkt van omvang zijn. Op vier velletjes A4 (het 
executive summary) moet het allemaal kunnen staan. 
De opbouw van het executive summary kent vi jf kernpunten : beoordeling organisatie (interne 
sterkte/zwakte-analyse, mensen), omgeving (karakteristieken van de markt, marktontwikkelingen, 
kansen/bedreigingen), strategische outline (combinatie in vorm van SWOT-analyse), belangrijke 
acties (produkt-, marktontwikkeling, R&D-inspanningen, opleidingen, kennis, technologie), 
contingentievariabelen (omstandigheden die prognoses kunnen wijzigen) . 

OVERLEGSTRUCTUUR 
Binnen het concern is gekozen voor de volgende overlegstructuren/vormen: 
- bijeenkomst met de groepsdirecteuren 6x per jaar 
- bespreking strategisch meerjarenplan 1 x per jaar 
- bespreking van het groepsplan 4x per jaar 
- bespreking met alle general managers 1 x per jaar 
-circulair letter 
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2.3 INCENTIVE-SYSTEEM 

BELONINGSSYSTEEM 
Voor het management van de werkmaatschappijen geldt binnen het concern een eenvoudige 
bonusregeling volgens een vooropgestelde formule. Het is een vast percentage van de 
bedrijfswinst van de werkmaatschappij. 
Het systeem kent echter wel uitzonderingen. Een manager van een werkmaatschappij met zware 
investeringen in nieuwe innovatieve projecten kan een aparte regeling treffen. De 
managementstijl is dus niet enkel gericht op financiêle beheersing. Binnen het concern wordt het 
belang erkend van strategische investeringen. Deze aanpak past in de conceptie dat Begemann 
een technologiegedreven concern is. 

BENOEMINGENSYSTEEM 
Binnen het decentrale besturingsconcept van het concern wordt de kwaliteit van het 
management als een cruciale succesfactor beschouwd. Voor de selectie en het kweken van 
goed management wil men investeren via een beperkt en praktisch MD-systeem. Hiervoor is een 
oud-Philipsman aangetrokken. Wel wordt opgemerkt dat een dergelijk systeem 'niet moet 
ontaarden in computerprogramma's en loopbaantoestanden', omdat men een hekel heeft aan 
dergelijk ingewikkelde systemen. 
Benoemingen van werkmaatschappijmanagers zijn voorbehouden aan de concerndirectie. 
Begemann heeft voor een aantal benoemingen een headhunter ingeschakeld. 

3 Situationele factoren 

3.1 KENMERKEN VAN DE BUSINESS-PORTFOLIO 

De business-portfolio van Begemann kent een grote diversiteit aan activiteiten. In de mission 
statement van 1991 worden nog vier activiteitengebieden (energie, voeding, milieu, transport) 
onderscheiden. De activiteiten van de portfolio in 1993 liggen met name op het gebied van 
energie en transport. De werkmaatschappijen zijn over het algemeen kapitaalsintensieve 
industriêle produktondernemingen. 

3.1.1 Samenstelling van de portfolio 

In het jaarverslag van 1992 wordt een onderscheid gemaakt tussen twee fasen in de 
concernhistorie. De periode 1985-1988 wordt aangeduid als de opbouwfase en de periode 
1988-1991 als de industriêle fase. 
In hetzelfde jaarverslag wordt gemeld dat een aantal van de 11 groepsmaatschappijen niet de 
noodzakelijke omvang en concurrentiekracht bezitten. Ook zijn een aantal geplande synergie
effecten niet gerealiseerd. Bepaalde marktsegmenten zijn te beperkt en missen structurele 
stabiliteit. Bij een aantal groepsmaatschappijen hebben reorganisaties plaatsgevonden. 
Binnen de portfolio wordt vanaf 1992 een tweedeling gemaakt tussen 'zelfstandige 
ondernemingen' en 'ondernemingen in ontwikkeling' (opportunities, potentials, investments, 
disinvestments). 
De gekozen benaming van de tweedeling lijkt te bevestigen dat de ambitie om uit te groeien tot 
een industrieel concern is opgegeven. In plaats daarvan wordt de benaming industriêle 
participatiemaatschappij gebruikt. 
In principe kunnen werkmaatschappijen uit beide onderdelen worden verkocht. Een uitzondering 
wordt gemaakt voor het activiteitengebied transport. In deze sector tracht het concern een eigen 
strategische positie op te bouwen. 
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TABEL 2 Overzicht van de activiteiten-portfolio (ultimo 1993) 

Zelfstandige ondernemingen Ondernemingen In ontwikkeling 
groepen met een hoge technologische opportunities, potentials, investments, 
positionering disinvestments 
1 Holec International Overige maatschappijen: 
(8 werkmaatschappijen o.a. in Nederland, - Holec Projects 
Frankrijk, Duitsland, UK, Denemarken, Australië) - Proces Groep 
- schakelapparatuur - Boelwerf Vlaanderen 

-RDM 
2 RailGroep -ISG 
(4 werkmaatschappijen: Nederland, België, 
Zwitserland) Andere activiteiten: 
- verveersconcepten buiten TGV; (circa 20 werkmaatschappijen, waaronder 
- naast grote lijnen, public rail (trams, monorail) Agaricus Holding, A-Line Beheer, etc.) 

3VCST 
(14 werkmaatschappijen o.a. in België, Nederland 
en Rusland) 
- automotive subassemblage 
- continu variabele transmissie 

Ook met de huidige samenstaling van de portfolio is sprake van een grote heterogeniteit aan 
activiteiten. Samenwerking tussen de werkmaatschappijen in een groep vindt plaats door de 
uitwisseling van plannen en klantenbestanden, en mogelijke onderlinge toelevering via 
marktconforme prijzen. Uitgangspunt is dat synergie niet wordt afgedwongen, maar moet 
voortkomen uit het eigen belang van de werkmaatschappijen. 

3.1.2 Karakteristieken van de business-omgeving 

omvang investeringen en pay back 
De gemiddelde kapitaalsintensiteit is hoog, alhoewel grote verschillen bestaan per 
groepsmaatschappij. Risico's worden deels afgedekt door financiêle en juridische 
zelfstandigheid. 
Bepaalde investeringen zoals in de Rail Groep, maar ook bij werkmaatschappijen als RDM en 
Boelwerf Vlaanderen kennen grote risico's door de rol van de overheid als opdrachtgever en de 
daarbij behorende politieke context. 

proces-/produktinnovatie 
Begemann is technology driven. Jansen: 'Wij verkopen geen produkt, wij verkopen kennis. Pas 
daarna komt de markt. Wij spreken daarom niet van produkt-marktcombinaties, maar van 
technology-produkt-marktcombinaties.' 
Binnen het concern wordt het belang benadrukt van het ontwikkelen van kennis in eigen huis. 
Met de globalisering van markten wordt het gebruik van licenties riskanter. 

conjunctuurgevoeligheid 
Begemann is beperkt conjunctuurgevoelig, circa 10% is cyclisch. 
De transportsector is 5% cyclisch. Dit is een speerpunt, omdat de infrastructuur van het openbaar 
vervoer in Europa een inhaalslag heeft te maken. Begemann hoopt te profiteren van toekomstige 
overheidsinvesteringen hierin. 
De energiesector is 10% cyclisch. Orders van klanten (veelal oliemaatschappijen) zijn gebaseerd 
op lange-termijninvesteringen. Een groot deel van de omzet in deze groep wordt bepaald door 
dienstverlening en onderhoud. Deze zijn minder conjunctuurgevoelig. 

internationalisatie 
In de missie (1991) wordt met betrekking tot internationalisatie opgemerkt: 'De Groep wil 
uitgesproken internationaal zijn: een Nederlandse onderneming met een Europese thuismarkt en 
wereldwijde belangen.' 
De heer Jansen deelde met Joep van den Nieuwenhuyzen de opvatting om alle Nederlandse 
producenten van kapitaalgoederen onder één dak te brengen. Jansen:' Ik ben erop tegen dat 
zelfscheppende industrie in buitenlandse handen komt. Het is jammer dat we geen Daimler-Benz 
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achtig conglomeraat met Fokker, Dat, Stork en Nedcar hebben kunnen maken. Dit zijn bedrijven 
die zelf te klein zijn voor de wereldmarkt.· 
De keuze om een concern van Nederlandse bedrijven te zijn is opvallend. Als factor voor de 
primaire ordening wordt ze niet van grote invloed geacht. 

maatschappelijke acceptatie 
De business-activiteiten van het concern zijn nauwelijks omstreden. Deze factor wordt niet van 
invloed geacht op de primaire ordening. 

3.2 KENMERKEN VAN DE INTERNE ORGANISATIE-OMGEVING 

CONCERNSTRATEGIE 
De aanvankelijke concernstrategie van Begemann laat zich samenvatten met het concept: 
concern van concerns. Eind 1993 is de ambitie om een industrieel concern te worden 
opgegeven en wordt de eigen identiteit aangeduid met lndustriêle participatiemaatschappij. 
Hiermee lijkt het concern terug te grijpen op de oorspronkelijke rol van 'bedrijvendokter'. 

Als de concernstrategie wordt toegespitst op de vier wijzen van waardetoevoeging (individuele 
beïnvloeding, onderlinge beïnvloeding, centrale functies/diensten en corporale development) 
die het bestuurlijk centrum ter beschikking staan (zie Campbell, Goold & Alexander, 1994), dan 
ligt het accent sterk op de eerste wijze van waardetoevoeging. 
Typerend voor de dominantie van individuele beïnvloeding is de uitspraak van Joep van den 
Nieuwenhuyzen: 'Er bestaan geen slechte bedrijven, er bestaan slechte managers. · 
Met betrekking tot de tweede wijze van waardetoevoeging (onderlinge beïnvloeding) merkt de 
heer meerderheid aandelen Jansen op:'De enige vorm van synergie die ik reëel acht tussen 
werkmaatschappijen is marktsynergie, dat mogelijk nader uitgewerkt kan worden in een vorm van 
gezamenlijke produktontwikke/ing. Andere vormen van synergie zijn in mijn ogen 
verwaarloosbaar. Ik geloot niet in gemeenschappelijke functies en onderlinge leveranties, 
overlappingen.' 

AANSTURINGSSTIJL 
De aansturingsstijl kan worden aangeduid met 'besturen op afstand' ('management at arms 
length'). Gebruikmakend van de typologie van het eresap laat zij zich typeren als 'targetting'. 
In diverse publikaties hebben medewerkers gewezen op de noodzaak dat een concern als 
Begemann, met voornamelijk technische produktiebedrijven, een manager met een industriêle 
instelling nodig heeft en dat de huidige voorzitter die instelling ontbeert. 
Als de filosofie van een 'concern van concerns' daadwerkelijk was gerealiseerd, had dit probleem 
waarschijnlijk veel minder gespeeld, omdat in dat geval op groepsmaatschappijniveau een 
inhoudelijke coördinatie had kunnen plaatsvinden. 

ONTWIKKELINGSPAD 
Begemann is een concern dat sinds 1987 een stormachtige groei heeft doorgemaakt en via met 
name externe groei (acquisitie). In 1992 telde het bedrijf circa 120 werkmaatschappijen met een 
totale omzet van ruim f 2,7 miljard gulden. 
De ambitie in de periode 1989-1992 om gebruikmakend van het decentrale managementconcept 
een gediversifieerd industrieel concern te bouwen, is opgegeven. De wijze van concernbouw die 
werd aangeduid als spelen met lego (de bedrijven worden intact gelaten, financieel 'gezond' 
gemaakt en eventueel voorzien van ander management in de Groep opgenomen) is 
onvoldoende gebleken om blijvend concernvoordeel te genereren. Veel problemen worden 
teruggevoerd op de te snelle toename van het aantal ondernemingen en het ontbreken (en de 
schaarste) van goed management daarvoor. 

ORGANISATIEGUL TUUR 
Binnen het concern wordt niet bewust aan een gemeenschappelijke cultuur gewerkt. Jansen 
merkt op: 'Ik geef geen bliksem voor corporate identity. Een wij-gevoel is nergens goed voor. De 
identiteit van mensen moet daar liggen waar ze hun brood verdienen. Van overkoepelende 
organen moet iedereen alleen het belang zien.· 
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OMVANG VAN HET CONCERN 
Binnen de concernontwikkeling is een directe relatie tussen de omvang van het concern en het 
bestuurlijk centrum niet te leggen. Bij toename van het concern is de gedachte van een concern 
van concerns ontwikkeld. De afzonderlijke groepen zouden feitelijk kleine 'Begemannetjes' 
moeten worden. 

FINANCI~LE S/TUA TIE 
De financiële situatie is een belangrijke factor waarom het concern de aanvankelijke bestuurlijke 
concernambities niet heeft kunnen realiseren. 
De belofte aan de financiers om een solvabiliteit van 35% te handhaven heelt de directie 
gedwongen verschillende kroonjuwelen, zoals Bredero Price en Smit Transformatoren, te 
verkopen. 
De HCS-affaire, waarin de voorzitter van de RvB is betrokken, heeft het concern veel schade 
toegebracht. Zij vormde een aanleiding voor de weigering van de beursgang van Bredere Price 
door de autoriteiten in Singapore. Hiermee mislukte de opzet om een groepsmaatschappij met 
een eigen beursnotering te creëren. 
Een ander probleem dat op de achtergrond voortdurend speelt, is de verstrengeling van privé
belangen van de gebroeders Van den Nieuwenhuyzen en het Begemann-concern. Deze 
belangen zijn nooit volledig te scheiden. Wel zijn inmiddels maatregelen genomen die deze 
verstrengeling beperken. 
Zo is overeengekomen dat de leden van de Raad van Bestuur geen privé-investeringen zullen 
bezitten, waaraan een controlerend belang Is verbonden. Dit heeft in 1993 geleid tot de 
overdracht van een aantal belangen aan de Begemann Groep. Ook heeft de bestuursvoorzitter 
aangekondigd zijn 10 prioriteitsaandelen, die hem het recht geven om commissarissen en 
bestuursleden te benoemen, om statuten te wijzigen en een winstdeling vast te stellen, in een 
stichting onder te brengen met een nog nader te bepalen meerhoofdig bestuur. 



TABEL 3 

- kapitaalinkoop 

Analyse case-studie Begemann Groep NV 

lnrichtingsvormen als samenhangende keuzen van positie- en 
procedurestructuren (31-12-1993) 

divisies met decentrale 
staven 

- cash flow~verevening 

- goed keuring s
procedures 

- detachering 
controllers 

- faillissementsrlsico 

- omvang rapporlage 

- evaluatiehorizon 

- overlegstructuur 

- beleidsdocument 

- beloningssysteem 

- benoemingenbeleid 

prestatiebeloning voor
namelijk gekoppeld aan 
rentabiliteit eigen unit 

fi@ samenhang van de primaire ordening van Begemann NV 
met de inrichtingsvormen 

prestatiebeloning 
gedeeltelijk gekoppeld 
aan conoomresultaat 

formele procedures voor 
benoemingen 
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divisies met centrale 
staven 

centrale kapitaalinkoop 

uitgebrelde cash ftow
verevening 

officiêle 
goedkeuringsprocedures 

detachering controllers 

laillissementsrisico bij het 
concern 

ruimer aantal 
strategische doelen 

cyclus 

concernplan 

prestatiebeloning primair 
gekoppeld aan 
concernresultaat 

formeel 
benoemingenbeleid 
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TABEL 4 Kenmerken van de componenten van de primaire ordening in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Componenten van de U ltwerklng/toe llchtl ng Samenhang met 
primaire ordening lnrlchtlngsvorm 
Positiestructuur: 
Bestuurlijk centrum industriële participatiemaatschappij Botsauto/Zweefmolen 

- ambitie van conceptuele holding is opgegeven 
- in toenemende mate gedwongen in de rol van 
financiële holding 

Business-activiteiten units met decentrale staven Botsauto 

concept van groepsmaatschappij als subholding 
is niet gerealiseerd 

Procedurestructuren: 
Middelenallocatie-systeem kenmerken : Botsauto/Zweefmolen 

-financiering is in principe decentraal, elke 
onderneming is 'bancable' 
- centrale financiering voor acquisities en 
bijzondere gevallen van ondersteuning 
-cash flow is bezit werkmaatschappij ; vast 
percentage van bedrijfswinst wordt afgestaan 
aan holding 
- geen controllers op werkmaatschappijen, wel 
groeps-controllers 
- faillissementsrisico bij individuele 
werkmaatschappijen Ouridisch en financieel in 
hoge mate zeHstandig) 

Monitoring-systeem kenmerken: Botsauto/Zweefmolen/ 
- strakke wekelijkse en maandelijkse financiële Turbo Polyp 
rapportage 
- business-plannen beperkt van omvang 
(executive summary), gestandaardiseerd 
- overlegstructuur beperkt tot 
groepsmaatschappijdirecties; niet 
geformaliseerd 

Incentive-systeem kenmerken : Botsauto/Zweefmolen 
- beloningssysteem: 
prestatiebonus is een vastgesteld percentage 
van bedrijfswinst van werkmaatschappij; 
aanvullingen m.b.t. lange-termijndoelstelling 

- benoemingenbeleid: 
zeer beperkt geformaliseerd, goedkeuring 
voorbehouden aan voorzitter RvB 



TABEL 5 

Situationele 

Analyse case-studie Begemann Groep NV 

Kenmerken van de portfolio van business-activiteiten in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

factor U ltwerk ing/toell cht In g Samenhang met 
(contingentie) lnrlchtlngsvorm 
Samenstelling van de aantal business units > 50 Botsauto 
portfolio 

aantal business-sectoren (> 3) 

onderlinge afhankelijkheid tussen de 
business-activiteiten beperkt zich tot 
stimuleren van marktsynergie 
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Aard van de business risico's verbonden aan de aard van de Botsauto/ Turbo Polyp 
business: 

omvang investeringen en pay back: 
- kapitaalsintensief, verschillen per 
groepsmaatschappij 
- risico's afgedekt door financiële en 
juridische zelfstandigheid 

fase produktlevenscyclus: 
- sterk verschillend 
- focus op transport; sector met 
groeipotentie in Europa vanwege 
investeringsachterstand 

internationalisatie: 
- Nederlandse onderneming met een 
Europese thuismarkt en wereldwijde 
belangen 
- internationalisatie in transportsector 

conjunctuurgevoeligheid: 
-de portfolio is beperkt 
conjunctuurgevoelig; met de concentratie 
op het transport neemt de 
conjunctuurgevoeligheid af 
- de investeringen in Rail Groep, RDM, 
Boelwerf kennen wel hoge risico's door rol 
van de overheid als opdrachtgever en de 
daarbij behorende politieke context 

maatschappelijke acceptatie 
- de business-activiteiten van het concern 
zijn nauwelijks omstreden 



TABEL 6 

Bijlage 2: analyse van de 'mini-cases' 

Kenmerken van de interne organisatie-omgeving in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Situationele factor Uitwerking/toelichting Samenhang met 
(contingentie) lnrlchtlngsvorm 
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Concernstrategie expansie in industriële hoofdmarkten: Botsauto/Zweefmolen 
- concentratie van blijvende activiteiten in 
transportsector 
- actief aan- en verkoopbeleid van rest van 
ondernemingen 
- concern als bedrijvendokter, na 
gezondmaking verkoop (industriële 
participatiemaatschappii\ 

Aansturingsstijl van het besturing 'op afstand' Botsauto 
topmanagement Cresap-typering: 'targetting' 

ondernemingen als legostenen en 
concernbouw als legobouwwerk 

Ontwikkelingspad in de externe groei Botsauto 
concernhistorie acquisitie in industriële hoofdmarkten 

Organisatiecultuur geen corporale identity Botsauto 

conceptuele binding binnen een juridisch en 
financieel zelfstandig kader 

Omvang van het concern - in 1993 had het ooncern een nvt 
personeelsbestand van 8.770 personen en een 
omzet van 2,2 mrd gulden 
- omvang speelt geen rol van betekenis 
vanwege filosofie van holding en subholdings 

Financiële situatie van het -de belofte van handhaven van een Botsauto 
concern solvabiliteit van 35% als garantie aan de 

banken heeft geleid tot verkoop van 
kroonjuwelen, waarop toekomstig 
concernvorming was gebaseerd 
- de werkmaatschappijen ondervinden in 
toenemende mate hinder (negatieve 
goodwill: badwill) van de negatieve 
publiciteit rond de persoon van de 
voorzitter van de RvB bij het verkrijgen 
van de benodigde financiering van banken 
voor hun activiteiten 
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4 Conclusie 

De primaire ordening van Begemann heeft grote overeenkomsten met de inrichtingsvorm van 
Botsauto. Eind 1993 zijn binnen de groep de ambities definitief verlaten om een industrieel 
gediversifieerd concern te worden. De aanduiding industriêle participatiemaatschappij bevestigt 
een terugkeer tot de oorspronkelijke kernactiviteit: het overnemen van bedrijven in moeilijkheden 
en die gezond maken door 'turn around management' en nieuwe financiêle middelen. Binnen de 
portfolio is de in 1991 opgestelde indeling van groepen en kernactiviteiten (o.a. energie, 
transport, voeding, milieu, etc.) vervangen door het onderscheid 'zelfstandige ondernemingen' 
en 'ondernemingen in ontwikkeling'. 

Afwijkingen van de Botsauto-inrichtingsvorm zijn met name in de periode vanaf de overname van 
Holec in 1989 tot eind 1992 te signaleren. Met de overname van Holec kwam de directeur, de 
heer Th. Jansen, in de Raad van Bestuur van Begemann. Op het hoofdkantoor werd een kleine 
elitestaf verzameld voor uiteenlopende functies zoals business development, human resources 
management, etcetera. Deze ambitie laat zich aanduiden als het streven .van het bestuurlijk 
centrum om naast een conceptuele mogelijk ook een management holding te worden. 
Het aantal activiteitengebieden (4) en groepen (11) is sinds eind 1991 snel gereduceerd. Met de 
koersval van het aandeel, het geschonden beleggersvertrouwen (o.a. de HCS-affaire) en enkele 
verlieslijdende acquisities moesten 'kroonjuwelen' zoals Bredero Price worden verkocht. De 
ambities van een management holding zijn begin 1993 definitief verlaten. Eind 1993 is ook de 
laatste kernactiviteit transport geen halszaak meer. Wel is de hoop gevestigd op de versterking 
van deze groep via overname van DWA van de Treuhand. 
Het uitgangspunt van de financiêle zelfstandigheid van de ondernemingen en het ontbreken van 
financiêle kruisverbanden doet het concern onderscheiden van conglomeraten zoals RSV en 
Ogem uit het verleden. Het concern is hierdoor minder kwetsbaar bij faillissement van 
dochterondernemingen. Toch wordt de Begemann-holding er tegen haar wens in steeds meer 
toe gebracht de rol van interne bank (financiêle holding) te spelen voor haar 
dochterondernemingen. De geplande beursgang van dochterondernemingen als Bredere Price, 
Holec International, Smit Transformatoren heeft nooit binnen het concernverband 
plaatsgevonden (Begemann zou daarmee een 'concern of concerns' worden) . De 
ondernemingen kregen juist vanwege hun lidmaatschap van de groep problemen met 
kredietverstrekking door financiêle instellingen. Hierdoor zijn zij verder afhankelijk geworden van 
de holding voor hun financiering. 

De primaire ordening van de groep zou uitgaande van de Botsauto-inrichtingsvorm (en het daarbij 
behorende scenario van participatie maatschappij) kunnen worden teruggebracht. Activiteiten als 
human resources management en business development zijn in dat scenario overbodig. 
Uitgaande van dit scenario zou men ook de mogelijkheden van faillissement als 
reorganisatiemiddel verder kunnen verkennen. Hieraan is het risico verbonden van 
maatschappelijk verzet en de ontwikkeling van nieuwe wetgeving op dit gebied. 
De belangrijkste verbeterfunctie zou echter gelegen zijn in een andere samenstelling van de 
portfolio, waarbij sterk conjunctuurgevoelige, en/of van politieke beslissingen afhankelijke 
business-activiteiten (zoals de ROM, Boelwerf, etc.), high tech-activiteiten, entof sterk verticaal 
geïntegreerde activiteiten niet in aanmerking zouden moeten komen voor overname. 

Voor de toekomst ligt het scenario van een industriêle participatiemaatschappij het meest voor de 
hand. Het scenario past bij het beeld dat het concern bij het publiek heeft opgebouwd als 
'bedrijvendokter'. 
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Analyse van de case-studie Wolters Schaberg 
Groep 
Deze analyse is gebaseerd op schriftelijke bronnen (jaarverslagen, brochures, krante- en 
tijdschriftartikelen, een eerdere case-studie (Van Oijen, KUB, 1993) en een presentatie van drs. 
J.B. Woliers (Limpbergdag, 1990). Twee leden van de VSB-werkgroep: mw. drs. K.E.E. Willems 
en de heer B.F. Schöne hebben deze analyse in aanzet ontwikkeld. 
Waar in de andere analyses wordt gesproken van 'concern' zal hier de benaming 'groep' worden 
gebruikt. De analyse geeft een beeld van de Woliers Schaberg Groep voor de situatie tot eind 
1993. 

Proflel van de Groep 
De Woliers Schaberg Groep bestaat uit een houdstermaatschappij, Woliers Schaberg BV, en een 
aantal bedrijven. Bij de houdstermaatschappij zijn de meerderheidsbelangen van twee 
beursfondsen geplaatst: Schuttersveld (60%) (handel, industriêle toelevering), Goudsmil (52%) 
(detailhandel, dienstverlening). Daarnaast bezit de houdstermaatschappij 49,9% van de aandelen 
van het beursfonds de Koninklijke Delfische Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles. Verder bezit 
de Groep nog een tiental andere bedrijven. De ondernemingen van de Groep zijn actief in West
en Midden-Europa. In 1993 realiseerde Schuttersveld een omzet van f 680 mln met een 
gemiddeld personeelsbestand van circa 3000 mensen. De omzet van Goudsmil bedroeg in 1993 
f 83,6 mln en werd gerealiseerd met een gemiddelde personeelsomvang van circa 900 personen. 

Een analyse op basis van het diagnosemodel 

1 Positiestructuur 

Bij de analyse van de positiestructuur wordt een onderscheid gemaakt tussen de positiestructuur 
van het bestuurlijk centrum en die van de business-activiteiten. 

1.1 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN HET BESTUURLIJK CENTRUM 

Het bestuurlijk centrum van de Woliers Schaberg Groep wordt gevormd door de 
houdstermaatschappij, Woliers Schaberg BV. De directie van de houdstermaatschappij bestaat uit 
de twee aandeelhouders: de heren J.B. Woliers en J.R. Rosen Jacobson. Per 31-12-1993 heeft 
de heer C.J. van der Bijl de directie verlaten. 
Woliers Schaberg BV wordt bestuurd door de aandeelhouders. De heer Woliers is daarnaast 
algemeen directeur van Schutterveld, waar de heer Rosen Jacobson voorzitter is van de Raad van 
Commissarissen is. Bovendien is de heer Wolters voorzitter a.i. van de directie van Goudsmit, waar 
hij ook voorzitter is van de Raad van Commissarissen. 

Naast de directie kent de houdstermaatschappij een drietal stafmedewerkers voor respectievelijk 
financiêle, juridische en bedrijfskundige ondersteuning, alsmede een paar secretaresses. 
De financiêle medewerker houdt zich bezig met de cijfers van de groep, de juridische medewerker 
met de wettelijke verplichtingen en met overnamecontracten, de bedrijfskundige medewerker 
levert diensten van uiteenlopende aard voor de gehele Groep, bijvoorbeeld assistentie bij het 
opstellen van meerjarenplannen, analyse van voorkomende problemen. 
Het bestuurlijk centrum speelt voornamelijk de rol van investeerder en indien noodzakelijk 
herstructureerder. Direct na een overname wordt de financiêle structuur van een bedrijf 'gezond 
gemaakt', door het verstrekken van een (achtergestelde) lening of het versterken van het eigen 
vermogen. Vervolgens kan het bedrijf zelf extern vermogen aantrekken. Hiervoor is wel 
toestemming vereist van de houdstermaatschappij. 
Vlak na de overname wordt een bedrijf nog enige tijd rechtstreeks aangestuurd. Dit kan een 
complete herstructurering inhouden. 
Het bestuurlijk centrum levert daarnaast de eerder genoemde diensten aan de bedrijven, 
waarvoor een management fee in rekening wordt gebracht. De jaarrekeningen van de bedrijven 
worden niet geconsolideerd. Overigens vormt de Groep voor zover mogelijk wel een fiscale 
eenheid, zodat winsten en verliezen met elkaar verrrekend kunnen worden. 
Het bestuurlijk centrum als zodanig onderhoudt nauwelijks relaties met de buitenwereld, het heeft 
zelfs een geheim telefoonnummer. De houdstermaatschappij kent slechts een beperkte 
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publikatieplicht Bovendien zijn er geen externe financiers waaraan men verantwoording moet 
afleggen. 

TABEL 1 Ondersteunende staf van Woliers Schaberg BV 
(in aantallen personen) (ultimo 1993) 

Staf OmvanQ (aantal personen) 
financiën 1 
juridische zaken 1 
bedrijfskundige ondersteuning 1 
secretaresses 3 
Totaal 6 

Het bestuurlijk centrum bestaat inclusief de directie dus uit 9 personen. 
De positiestructuur van het bestuurlijk centrum is op basis van bovenstaande analyse niet te 
herleiden tot één van de holding-vormen die bij het onderzoek worden onderscheiden. De 
'conceptuele holding' zou het meest in aanmerking komen. Hierbij moet echter worden gesteld 
dat het bestuurlijk centrum bewust geen concernstrategie voert. Het bestuurlijk centrum laat zich 
het best typeren als een participatie- en herstructureringsmaatschappij. 

1.2 TYPERING POSITIESTRUCTUUR VAN DE BUSINESS-ACTIVITEITEN 

De Welters Schaberg Groep bestaat uit een conglomeraat van op zichzelf staande 
ondernemingen, waartussen geen synergie wordt nagestreefd. De bedrijven hebben niets met 
elkaar te maken. Ze zijn aangekocht, omdat ze 'ongerealiseerd potentieel' bezaten en specifieke 
kenmerken, zoals opererend in volwassen markten, niet verticaal geïntegreerd, geen high tech. 
Na overname en financiële enlof organisatorische gezondmaking (de opwaarderingsfase), wordt 
een bedrijf in de regel niet aan 'derden' verkocht, maar aan één van de eigen beursfondsen: 
Schuttersveld of Goudsmit. 
Schuttersveld is een kleine holding met twee divisies die een twintigtal werkmaatschappijen 
omvatten in de handel en distributie en de industriële toelevering. In totaal werken er circa 3000 
mensen. 
Goudsmil is een lege holding met twee activiteitenvelden: dienstverlening (gespecialiseerde 
project- en uitzendbureaus: Flexitime (950 werknemers)) en detailhandel (herenkleding: de 
Society Shop (115 werknemers)). 
De overige bedrijven zijn niet gegroepeerd. 

De positiestructuur van de business-activiteiten is te typeren als een unit-organisatie met 
decentrale staven. 

2 Procedurestructuren 

2.1 MIDDELENALLOCATIE-SYSTEEM 

INKOOP VAN KAPITAAL 
De verwerving van financiële middelen vindt voornamelijk decentraal door de bedrijven zelf plaats, 
onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsdirecties. 

CASH FLOW-BEHEER EN BUDGETTERING 
Cash flow-verevening vindt niet plaats. De bedrijven kennen een 'stand alone'-financiering. De 
financiële stromen tussen houdstermaatschappij en bedrijven zijn gering. Behalve de 
management tees voor verrichte dienstverlening wordt door de bedrijven alleen dividend aan de 
houdstermaatschappij uitbetaald. 

GOEDKEURINGSPROCEDURES 
Naast de goedkeuring van de meerjarenplanning en het jaarbudget (zie § 2.2) wil de 
houdstermaatschappij ook over de afzonderlijke investeringen kunnen beslissen. Op het moment 
dat een investering daadwerkelijk moet worden gedaan, is nogmaals goedkeuring van de 
houdstermaatschappij nodig. Indien de investering reeds was opgenomen in het jaarbudget zal 
de goedkeuring in de regel weinig problemen opleveren. 
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ROL VAN CONTROLLERS 
Er is geen sprake van detachering van controllers vanuit de houdstermaatschappij. 

AANSPRAKELIJKHEID BIJ FAILLISSEMENT 
De financiêle aansprakelijkheid voor de deelnemingen, conform artikel 403 lid 1 sub f van het BW, 
is niet door de houdstermaatschappij overgenomen. 
Formeel ligt het faillissementsrisico volledig bij de zelfstandige bedrijven. De groep beschouwt het 
al dan niet 'redden' van een bedrijf als een afzonderlijk te nemen investeringsbeslissing. Toch 
conformeert het bedrijf zich in sommige gevallen wel aan wat in het maatschappelijk verkeer als 
aanvaardbaar handelen wordt beschouwd en betaalt dan bijvoorbeeld een sociaal plan van een te 
liquideren bedrijf. 

2.2 MONITORING-SYSTEEM 

RAPPORTAGESYSTEEM EN -FREQUENTIE 
Maandelijks rapporteert elk bedrijf aan de houdstermaatschappij. De maanddrapportage kent 5 
onderwerpcategorieên: algemeen, personeel, produktie, commercie, financiën. De 
maandrapportages vormen samen met het meerjarenplan en jaarbudget de belangrijkste 
planningsinstrumenten. 

BUSINESS-PLAN 
De houdstermaatschappij dient goedkeuring te verlenen aan het door elk bedrijf opgestelde 
meerjarenplan (waarin opgenomen de verwachte investeringen) en een jaarbudget, waarin de 
investeringen voor het komend jaar worden gespecificeerd. Investeringen worden ruim opgevat. 
Alle externe verplichtingen van een zekere omvang (afhankelijk van de omvang van het bedrijf en 
de kwaliteit van de directie) vallen eronder. 
De bemoeienis van de houdstermaatschappij bij het opstellen van de plannen varieert. Sommige 
bedrijven worden sterk begeleid, van andere worden de plannen alleen goedgekeurd. Voor de 
inrichting van de plannen wordt ook gebruik gemaakt van externe ondersteuning. De directie van 
de groep heeft duidelijke wensen ten aanzien van de wijze van opstellen en inhoud van de 
plannen. 

OVERLEGSTRUCTUUR 
De overlegstructuur verschilt per activiteitenveld. Binnen Schuttersveld komen de directeuren 
van de bedrijven binnen een divisie bijvoorbeeld maandelijks bijeen. 
Het gezamenlijk overleg van de totale Groep is beperkt vanwege de diversiteit van activiteiten. De 
bedrijfsdirecteuren komen één keer per jaar bijeen. 

2.3 INCENTIVE-SYSTEEM 

BELONINGSSYSTEEM 
Ook voor de beloning van de bedrijfsdirecteuren geldt dat deze verschilt per activiteitenveld. In de 
detailhandel worden bijvoorbeeld andere salarissen gehanteerd dan in de industriële toelevering. 
Voor elke beloning geldt echter dat deze bestaat uit een vast en een variabel deel. Het variabele 
deel van de beloning kan gebaseerd zijn op de winst van het bedrijf of een verbetering van de 
winst t.o.v. het voorgaande jaar. Normaal bedraagt het variabele deel 20-25% van het vaste deel 
van het salaris. Bij uitstekend presterende directeuren kan het variabele deel gelijk zijn aan het 
vaste deel. Directeuren kunnen zelf in overleg het variabele deel van hun salaris bepalen. 
Afspraken over het variabele deel worden meestal voor een periode van 3 jaar gemaakt. 

BENOEMINGENSYSTEEM 
De leiding van het concern heeft grote invloed op de aanstelling van managers in de top van de 
bedrijven. Voor zover bekend bestaan hiervoor geen aparte procedures. Van verdergaande 
bemoeienis (bijvoorbeeld in de vorm van management development, etc.) wordt geen melding 
gedaan. 
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3 Situationele factoren 

3.1 KENMERKEN VAN DE BUSINESS-PORTFOLIO 

In paragraaf 3.1 .1 wordt ingegaan op de samenstelling van portfolio. Vervolgens komen in 
paragraaf 3.1.2 enkele gemeenschappelijke kenmerken van de business-activiteiten aan de orde. 

3.1 . 1 Samenstelling van de portfolio 

Binnen de Wolters Schaberg Groep worden vele verschillende activiteiten ontplooid. De nadruk 
ligt evenwel op industriêle toelevering, detailhandel en dienstverlening. Omdat de drie 
activiteitenvelden onderling weinig verwantschap tonen, kan de Groep worden beschouwd als 
een conglomeraat. 

TABEL 2 Samenstelling van de portfolio van de Woliers Schaberg Groep 

Beursfondsen + Activiteiten Bedrijven 
diversen 
Goudsmil NV Dienstverlening Flexitime: 

(gespecialiseerde project-, - Polec Groep 
uitzendbureaus) -Techno Time 

- Coast Engineering 
- MuHi Services 

Detailhandelsactiviteiten - The Society Shop 
Schuttersveld Holding Divisie Industriële Toelevering - Norplast-lamaf BV 
NV -van Niftrik BV 

- Cetra Metaal BV 
- Reobijn BV 
- Ernst Backhaus & Co GmbH 
- Eickel & Spindeldraher GmbH 
- Richard Heinze KSW GmbH 

Divisie Handel en Distributie - Vink bedrijven (6) 
- Dukadan AS (1-1-1994) 
- Teknolon OY 

Overige activiteiten -Verenigde Gieterijen BV (6) 
- Ets. Lf laets SA 

Porceleyne Fles Porselein aardewerk - Porceleyne Fles 

Runner Participaties Onderwijs - Intercollege 
- Luzac College 
- Academie voor 
Secretaressen en 
Receptionisten (ASR) 

Diversen Textiel, tuinmeubilair, etcetera -Spinnerij Nederland 
- Taska-Masturn 
- Unimeta 
-Turbo Blower 
- Richa Mode 
- Noord Nederlandse Machines 
Fabrieken 
- Frelan (SBB-pakket) 

De bedrijven van de Woliers Schaberg Groepen zijn actief in 'volwassen markten', niet verticaal 
geïntegreerd (ze richten zich op één schakel in de bedrijfskolom), en hebben geen high lach
karakter. 
De heren Woliers en Rosen Jacobson willen geen bedrijven overnemen met produkten die ze 
zelf niet begrijpen. De biotechnologie en high tech zijn bijvoorbeeld aan hen niet besteed. 
Een belangrijk criterium in de aankopen van Woliers Schaberg is het verkrijgen van controle. In 
veel van de bedrijven is de houdstermaatschappij de enige aandeelhouder of kent ze een 
meerderheidsaandeel . 
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Er wordt geen onderlinge synergie tussen de bedrijven nagestreefd. Dit uitgangspunt hanteert 
men mede om de daarmee samenhangende coördinerende rol voor de participatiemaatschappij 
te kunnen vermijden. 

TABEL 3 Basisgegevens van de drie beursfondsen van de Walters Schaberg Groep (1993) 

Netto omzet Nettowinst Personeelsbestand 
(fl mln) (fl mln) 

Schuttersveld 679,5 1,1 2.876 
Goudsmil 83,6 3,2 1.066 
Porceleyne Fles 11,6 0,2 150 

Binnen de Wolers Schaberg Groep is Schuttersveld het grootste beursfonds. Dit beursfonds 
beschikt over een eigen hoofdkantoor, met een algemeen directeur, twee divisiedirecteuren, een 
financieel directeur en twee secretaressen. Binnen het beursfonds wordt samenwerking wat meer 
gestimuleerd. Hier is een goede informatie-uitwisseling en zijn er collectieve 
directievergaderingen. Ook bestaan binnen de verschillende divisies werkgroepen op het gebied 
van inkoop, milieu en technologie. 
Ook elders binnen de Walters Schaberg Groep werken bedrijven samen. Bij Goudsmil bestaat 
bijvoorbeeld enige samenwerking tussen de uitzend- en projectenbureaus (Fiexitime). 
Samenwerking komt ook voor tussen de onderwijsinstellingen binnen de Groep. 
Samenwerking tussen bepaalde bedrijven binnen de Groep vindt dus wel plaats, maar wordt niet 
als een taak van de houdstermaatschappij opgevat. 

3.1.2 Karakteristieken van de business-omgeving 

Door een bewuste keuze van de soort overnamekandidaten (volwassen markten, niet verticaal 
geïntegreerd, geen high tech) lijken risico's verbonden aan de aard van businesses voor de 
houdstermaatschappij beperkt. 

investeringsomvang en pay back 
De bedrijven binnen de Groep behoeven in het algemeen geen grote unieke investeringen met 
een lange pay back-periode. 

produkVprocesinnovatie 
De geacquireerde bedrijven zijn geen high lach-bedrijven, maar bevatten voor de directie 
begrijpelijke technologieên. De R&D-uitgaven zijn beperkt. De kapitaalsintensiteit verschilt sterk 
per bedri~. Deze is bijvoorbeeld in de produktiebedrijven veel hoger dan in de handelsbedrijven. 

conjunctuurgevoeligheid 
De conjunctuurgevoeligheid van de Groep is in het algemeen hoog. Wel bestaan grote 
verschillen per bedrijf. Sommige bedrijfssectoren zoals industriêle toelevering, detailhandel 
(kleding) en uitzendarbeid, zijn sterk conjunctuurgevoelig. 

internationalisatie 
De bedrijven van de Groep zijn actief in Nederland en de ons omringende landen in Europa (o.a. 
Belgiê, Duitsland, Frankrijk, UK, Spanje, Zwitserland, Scandinaviê). Voor een aantal bedrijven (o.a. 
Goudsmit) beperken de activiteiten zich voornamelijk tot Nederland. 
Er wordt geen beleid gevoerd dat is gericht op expansie buiten West-Europa. Dit wordt niet 
wenselijk geacht, vanwege de afstanden die dan zouden ontstaan tussen het bestuurlijk centrum 
en de bedrijven. Men heeft de opvatting dat binnen West-Europa voldoende kansen aanwezig 
zijn. Veel bedrijven bevatten kenmerken van 'local businesses'. 

maatschappelijke acceptatie 
Voor zover bekend zijn de activiteiten niet maatschappelijk omstreden. Bij de industriêle 
toelevering (o.a. van kunststoffen) speelt het milieu-aspect (o.a. recycling) een rol. 
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3.2 KENMERKEN VAN DE INTERNE ORGANISATIE-OMGEVING 

CONCERNSTRATEGIE 
Een expliciete strategie van de houdstermaatschappij ontbreekt. De directie stelt zelfs dat men 
niet met strategie wenst te werken. Men kan zich naar eigen zeggen een opportunistische 
houding veroorloven, omdat de houdstermaatschappij geen beursgenoteerde onderneming is. 

In feite is er sprake van een aankoop- en waardevermeerderings-(herstructurerings)strategie. 
Echter: de aangekochte en gezond gemaakte bedrijven worden niet extern verkocht, maar 
ondergebracht bij Goudsmil of Schuttersveld. Wat er vervolgens mee moet gebeuren, waar men 
uiteindelijk met deze ondernemingen naar toe wil, blijft onduidelijk. 

Als de strategie van de houdstermaatschappij wordt toegespitst op de vier wijzen van 
waardetoevoeging die eampbell, Goold & Alexander (1994) onderscheiden, dan beperkt zich dit 
tot individuele beïnvloeding van de bedrijven (financiêle gezondmaking, organisatorische 
herstructurering en/of vervanging van het management). 
De andere beïnvloedingswijzen: onderlinge beïnvloeding, centrale staven en diensten en 
corporale development worden bewust niet gehanteerd. Deze beïnvloedingswijzen zouden de 
'overhead' van het bestuurlijk centrum aanzienlijk doen· toenemen, hetgeen men juist tracht te 
vermijden. 

AANSTURINGSSTIJL 
De aansturingsstijl verschilt sterk per bedrijf en moment van overname. Pas aangekochte 
bedrijven, waar men nog niet de geschikte manager voor heeft gevonden, kunnen zeHs worden 
'gerund' door een directielid. Hiervoor is de benaming 'running' van de eresap-typologie van 
toepassing. 
Bedrijven die al langer binnen de Groep opereren, kennen een grote belaidsvrijheid binnen 
strakke financiêle en operationele doelstellingen. Deze vorm van aansturing kan aan de hand van 
de eresap-typologie worden aangeduid met 'targetting'. 

ONTWIKKELINGSPAD 
Het ontwikkelingspad van de Woliers Schaberg Groep is externe groei. Vanaf haar ontstaan in 
1980 richt de participatiemaatschappij zich op acquisitie van bedrijven zonder een duidelijke 
samenhang. In de jaren tachtig betrof het met name 'bedrijven in problemen'. Inmiddels ligt het 
accent meer op gezonde bedrijven met 'ongerealiseerd potentieel'. 
Bij Woliers Schaberg kan de vraag worden gesteld of er wel sprake is van een concern. Eerder kan 
worden gesteld dat er sprake is van een investeringsgroep, die iets gezamenlijk wil ondernemen. 

ORGAN5ATIECULTUUR 
Binnen de Groep benadrukt men bepaalde cultuuraspecten, zoals eenvoud, duidelijkheid, plezier 
in het werk, het ontbreken van politieke spelletjes en ellebogenwerk. 
Gebruikmakend van de typologie van Harrison kan worden gesteld dat binnen Woliers Schaberg 
sprake is van een sterke persoonsgerichte cultuur. 

OMVANG VAN HET CONCERN 
Van een duidelijke re.latie tussen de omvang van het concern en de primaire ordening van het 
concern is geen sprake. Vanaf de start in 1980 was het de opzet om een houdstermaatschappij 
met een zo klein mogelijke overhead te creêren. Met de toename van het concern werd de 
houdstermaatschappij niet uitgebreid. 

FJNANCJ~LE SJTUA TIE 
Over de financiêle situatie van de houdstermaatschappij valt weinig eenduidigs te zeggen, omdat 
een deel van de bedrijven van de Groep buiten de jaarverslagen blijft. De jaarverslagen van 
Goudsmil en Schuttersveld zijn vanwege het vele aankopen, afstoten en hergroeperen van 
ondernemingen niet erg informatief. 
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Door de decentrale 'stand alone'-financiering van de bedrijven binnen de Groep en de geringe 
financiêle transacties tussen de houdstermaatschappij en de bedrijven is de financiêle situatie van 
de participatiemaatschappij minder bepalend dan bij andere concerns in de onderzoekspopulatie . 
De huidige financiêle situatie van de houdstermaatschappij is geen factor die van invloed is op de 
primaire ordening van de Groep. 



TABEL 4 

Analyse case-sh.die Woliers Schaberg Groep 

lnrichtingsvormen als samenhangende keuzen van positie- en 
procedurestructuren (31-12-1993) 

divisies met decentrale 
staven 
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divisies met centrale 
staven 

decentrale kapitaalinkoop centrale kapitaal-inkoop centrale kapitaalinkoop 

- goedkeurings
procedures 

- detachering 
controllers 

- faillissementsrisico 

systeem 

- omvang rapportage 

- evaluatiehorizon 

- overlegstrucruur 

- beleidsdocument 

systeem 

- beloningssysteem 

- benoemingenbeleid 

binnen centraal kader met decentrale aanvulling 

cash ncw-verevening 

prestatiebeloning voor
namelijk gekoppeld aan 
rentabiliteit eigen unit 

cash flow-verevening 

prestatiebeloning 
gedeeltelijk gekoppeld 
aan conoomresultaat 

formele procedures voor 
benoemingen 

• samenhang van de primaire ordening van Welters Schaberg Groep 
met de inrichtingsvormen 

uitgebreide cash flow
verevening 

detachering controllers 

faillissementsfisico bij het 
concern 

ruimer aantal 
strategische doelen 

lange termijn 

formele beleidsvormings
cydus 

concernplan 

prestatiebeloning primair 
gekoppeld aan 
concernresultaat 

formeel 
benoemingenbeleid 
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TABEL 5 Kenmerken van de componenten van de primaire ordening in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

Componenten van de U ltwerklng/toellc htl n g Samenhang met 
primaire ordenln!l lnrlchtlngsvorm 
Positiestructuur: 
Bestuurlijk centrum participatie- en herstructureringsmaatschappij Botsauto 

bij Schuttersveld aanzet tot een conceptuele 
holding 

Business-activiteiten business units met decentrale staven Botsauto 

Procedurestructuren: 
Middelenallocatie-systeem kenmerken: Botsauto/Turbo Polyp 

- decentrale kapitaalinkoop 
- geen cash flow-verevening ('stand alone'-
financiering) 
- aparte goedkeuringsprocedures 
- geen detachering controllers 
- geen aansprakelijkheid bij faillissement 

Monitoring-systeem kenmerken: Botsauto/Zweefmolen 
- maandelijkse rapportage van financiële en 
niet-financiële informatie 
- goedkeuring meerjarenplan en budgetplan als 
belangrijke overleg- en sturingsinstrumenten 
- overlegstructuur verschilt per activiteit 
Groepsbijeenkomsten niet frequent 

Incentive-systeem beloningssysteem: Botsauto 
- prestatiebeloning op basis van winst of 
toename van de winst van het eigen bedrijf 
- contractonderhandeling over het variabele 
deel 

benoemingenbeleid: 
-weinig formele procedures 
- benoemingen van bedrijfsdirecteuren lijken het 
privilege van de directie 



TABEL 6 

Situationele 

Analyse case-studie Wolters Schaberg Groep 

Kenmerken van de portfolio van business-activiteiten in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

factor U ltwerkl ng/toellc ht ing Samenhang met 
(contingentie) lnrlchtlngsvorm 
Samenstelling van de kenmerken: Botsauto 
portfolio -groot aantal bedrijven 

- divers~e~ aan business-sectoren: industriële 
toelevering, detailhandel, dienstverlening 
-geen hightech; niet verticaal geïntegreerd, 
opererend in 'volwassen' markten 

Aard van de business kenmerken: Botsauto 
- geen grote unieke investeringen met lange 
pay back 
-geen high tech, geen hoge R&D-u~gaven 
- 'volwassen' markten, produkten met bekende 
basisfuncties 
- conjunctuurgevoeligheid verschilt per 
activiteit: industriële toelevering, detailhandel 
en uitzendwerk zij(! conjunctuurgevoelig 
- veel activiteiten hebben kenmerken van local 
business; internationalisatie beperkt zich tot 
(West-)Europa 
- de activiteiten zijn niet maatschappelijk 
omstreden; wel zijn aan bepaalde activiteiten 
(zoals de industriële toelevering van 
kunststofprodukten) milieu-aspecten 
verbonden 
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TABEL 7 

Situationele 

Bijlage 2: analyse van de 'mini<ases' 

Kenmerken van de interne organisatie-omgeving in relatie tot de 
inrichtingsvormen (1993) 

factor U ltwerkl ng/toe llc ht lng Samenhang met 
(contingentie) lnrlchtlngsvorm 
Concernstrategie concernstrategie beperkt zich tot participatie Botsauto 

in en herstructurering van bedrijven met 
'ongerealiseerd potentieel' 

Aansturingsstijl van het afhankelijk van moment van overname: Botsauto 
topmanagement - direct na overname sterke bemoeienis (soms 

'running') 
- na integratie 1argetting' 

Ontwikkelingspad in de externe groei: Botsauto 
concernhistorie - acquisitie van aanvankelijk bedrijven in 

problemen; momenteel bedrijven met 
'ongerealiseerd potentieel' 
- actief beleid van aan- en verkoop van 
ondernemingen 

Organisatiecultuur kenmerken: Botsauto 
- sterk persoonsgericht 
- low profile m.b.t. corporale identity 
- geen gemeenschappelijke identiteit vanuit de 
aard van de business 

Omvang van het concern het bestuurlijk centrum is zeer klein in nvt 
verhouding tot de omvang van de Groep 
- het bestuurlijk centrum is nauwelijks in 
omvang toegenomen met de groei van de 
Groep vanwege de wens om de 'overhead' laag 
te houden en synergie te vermijden 

Financiële situatie van het over de financiële situatie van de nvt 
concern participatiemaatschappij is te weinig bekend 

- de beursfondsen zijn onder invloed van de 
recessie in 1992 en 1993 ingekrompen en 
gereorganiseerd 
- door de decentrale 'stand alone'-financiering 
is de centrale financiële situatie minder 
bepalend dan bij andere onderzochte 
concerns 
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4 Conclusie 

De primaire ordening van Woliers Schaberg heeft grote overeenkomsten met de inrichtingsvorm 
Botsauto. Bevestigingen van deze vorm worden onder andere gevonden in de acieve aan- en 
verkoop van bedrijven en het uitgangspunt dat geen bewuste synergie wordt nagestreefd 
tussen de ondernemingen in de Groep. Ook is geen sprake van centrale afdelingen bij het 
bestuurlijk centrum (de houdstermaatschappij). 
Er is geen sprake van een meerwaardestrategie voor het concern als zodaning. De wijze van 
waardetoevoeging beperkt zich tot individuele beïnvloeding. Dit kan de vorm krijgen van 
financiêle gezondmaking, van een mogelijke vervanging van het management en/of van 
organisatorische herstructurering. 
De Zweefmolen als inrichtingsvorm is niet van toepassing, omdat geen financiêle kruisverbanden 
tussen de bedrijven worden aangebracht. Elke bedrijf kent een decentrale 'stand alone'
financiering. De houdstermaatschappij speelt de rol van participatiemaatschappij met als 
belangrijkste vaardigheid het benutten van 'ongerealiseerd potentieel' van ondernemingen. 

Afwijkingen van de inrichtingsvorm van Botsauto zijn het principe dat ondernemingen die zijn 
geacquireerd in beginsel niet 'extern' worden verkocht (maar worden doorverkocht aan één van 
de 'eigen' beursgenoteerde fondsen en de aansprakelijkheid die de leiding toch voor een deel 
neemt bij het faillissement van een dochteronderneming (o.a. via het opstellen van een sociaal 
plan). 
Opvallende bevestigingen van de inrichtingsvorm van Botsauto zijn te vinden in de aanduiding 
van de aard van de business waarin men actief wil zijn: volwassen markten, geen high tech, niet 
verticaal geïntegreerd. 

Enkele aandachtspunten die bij de analyse naar voren kwamen, luiden: 
- de constructie waarbij bedrijven na herstructurering uit de privé-collectie worden doorverkocht 
aan één van de twee genoemde beursfondsen is vanwege de belangenverstrengeling 
kwetsbaar en roept altijd vragen op bij de overige aandeelhouders (soortgelijke verstrengeling 
speelt ook bij het concern Begemann); 
- een aantal bedrijven binnen de beursfondsen van de Groep blijkt sterk conjunctuurgevoelig. De 
recente recessie heeft geleid tot grote reorganisaties en mutaties .. 
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Bijlage 3 VSB-werkgroep Concernstijlen 
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1 Samenstelling van de werkgroep 

De werkgroep kende de volgende samenstelling: dr. K. Assaibergs (Ouester Park Strategy 
Consultants), drs. A.M. Bos (Retail Wholesale Group Management Consultants), mr. R.A.M. 
Brands (secretaris VSB), ing. S. Goslinga (Starke Diekstra), N.P. Meens (DHV Holding), drs. Th.B. 
Pouw (Cap Volmac), B.F. Schöne, A.L.A. Vlasblom (Océ-Van der Grinten), drs. A.M.M. Vijverberg 
(Open universiteit!Technische Universiteit Eindhoven), mw. drs. K.E.E. Willems (Volker Stevin, 
Speurwerk & Ontwikkeling). 

2 Bijeenkomsten 

De werkgroep Concernstijlen is opgericht naar aanleiding van de VSB-workshop 'Van piramide tot 
poffertjes', dd. 24-3-1992. 
De werkgroep is in de periode vanaf maart 1992 tot mei 1995 in totaal15keer bijeengekomen: 

- 3 keer in 1992 (op 5 oktober, 16 november, 14 december); 
- 5 keer in 1993 (op 3 februari, 31 maart, 17 mei, 23 augustus, 4 oktober); 
- 5 keer in 1994 (op 14 februari, 18 april, 13 juni, 17 oktober, 29 

november); 
- 2 keer in 1995 (op 20 februari, 29 mei) . 

3 Activiteiten 

Bij de leden van de werkgroep bestond interesse om tot een verdieping te komen van het thema 
decentralisatie in grote Nederlandse ondernemingen. Hierbij werden grofweg drie wegen 
bewandeld: 
- uitwisseling van ervaringen tussen de werkgroepsleden vanuit de eigen bedrijfspraktijk; 
- bestudering van Nederlandse ondernemingen aan de hand van schriftelijke bronnen en 
interviews met medewerkers en presentatie van de bevindingen; 
- uitwisseling van kennis over het thema door altendering op nieuwe of bestaande publikaties, 
congressen, workshops, etc. 

3.1 UITWISSELING VAN ERVARINGEN VANUIT DE EIGEN BEDRIJFSPRAKTIJK 

In de eerste bijeenkomsten van de werkgroep in 1992 was sprake van een verkenning van het 
thema aan de hand van een uitwisseling van eigen ervaringen uit de bedrijfspraktijk van de 
werkgroepsleden. Verschillende werkgroepsleden reflecteerden op ervaringen met 
decentralisatieprocessen binnen de eigen onderneming of bij voormalige werkgevers. 
Het voorstel om het promotie-onderzoek als leidraad voor de werkzaamheden van de werkgroep 
te nemen, werd in de tweede bijeenkomst aangenomen. Het betekende een inhoudelijke 
afbakening van het brede thema 'decentralisatie in grote organisaties'. Het accent kwam te liggen 
op de rol van het bestuurlijk centrum (het hoofdkantoor) in de relatie tot de business-activiteiten. 
Gebruikmakend van het begrippenapparaat van Campbali & Goold (1987) en het Cresap (1988) 
kreeg de werkgroep hiermee aanvankelijk de naam 'Strategische Managementstijlen' (dit is later 
door wijzigingen in het conceptueel kader veranderd in 'Concernstijlen'). Tevens vond een 
afbakening plaats van de onderzoekspopulatie tot Nederlandse industriêle concerns. 

3.2 BESTUDERING VAN NEDERLANDSE INDUSTRIËLE ONDERNEMINGEN 

De afbakening tot Nederlandse industriêle concerns stuitte op weinig verzet binnen de 
werkgroep. Ook bestond er geen bezwaar tegen het gegeven dat de basispopulatie van het 
onderzoek reeds grotendeels was bepaald. Wel waren enkele werkgroepsleden bijzonder 
geïnteresseerd in enkele ondernemingen die niet tot de basispopulatie behoorden. Hiermee 
werd de kiem gelegd voor de twee functies die de werkgroep in het onderzoeksproces heeft 
vervuld. Deze functies duid ik aan met een 'attenderende' en een 'evaluerende' functie. 
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aftenderende functie 
De altenderende functie heeft betrekking op de 'aandachtspunten' die discussies in de 
werkgroep over bepaalde concerns uit de basispopulatie opleverde. Deze discussies werden 
gevoerd aan de hand van een dossiermap (een verzamelingkrante-en tijdschriftartikelen, delen 
van jaarverslagen, brochures, etc) over de betrellende onderneming. In de discussies werd 
ingegaan op zaken als de rol van het hoofdkantoor, het ontwikkelingspad, de rol van bepaalde 
topfunctionarissen binnen het concern, karakteristieken van de business-activiteiten van het 
concern en persoonlijke ervaringen en observaties van werkgroepsleden, etc. De 
werkgroepsbijeenkomsten leverden hiermee tips en aandachtspunten die ik bij het eigenlijke 
onderzoek binnen het concern kon gebruiken. De concerns die op deze wijze werden 
besproken, zijn o.a. Gist-Brocades (dec. 1992), Stork (dec. 1992, febr. 1993) en Aalberts 
Industries (maart 1993). Het concern Akzo (mei 1993) vormt in deze reeks een uitzondering, 
omdat dit concern pas later als 'mini-case' in de onderzoekspopulatie is opgenomen. 

evaluerende functie 
Eind 1993 was het onderzoek bij de basispopulatie afgerond en begon de eigenlijke schrijffase. 
Dit is ook de fase waarin het diagnosemodel zijn min of meer definitieve vorm kreeg. Vervolgens 
brak een fase aan waarin werkgroepsleden het diagnosemodel hebben toegepast op andere 
ondernemingen. 
Een vroege versie van het diagnosemodel is toegepast en geêvalueerd op Océ-Van der Grinten 
(oktober 1993). Tijdens latere bijeenkomsten in 1994 werd het model nader toegelicht en 
vonden evaluaties plaats aan de hand van Getronics (juni 1994, oktober 1994) en opnieuw Océ
Van der Grinten (oktober 1994). In de laatste twee bijeenkomsten in 1995 zijn analyses van drie 
andere 'mini-cases' (Nijverdal-Ten Cate (februari 1995), Woliers Schaberg (februari 1995), Akzo 
(februari en mei 1995)) door werkgroepsleden uitgewerkt en bediscussieerd. 
In de werkgroep is uiteindelijk ongeveer de helft van de totale onderzoekspopulatie ter sprake 
gekomen. 

3 . 3 UITWISSELING VAN KENNIS OVER HET THEMA A.H.V. PUBLIKA TIES EN CONGRESSEN 

Een belangrijk agendapunt op de bijeenkomsten van de werkgroep vormde de uitwisseling van 
kennis over het onderwerp aan de hand van nieuwe of bestaande publikaties, congressen, 
worskshops, etc. 

4 Evaluatie van het diagnosemodel 

In deze .laatste paragraaf wordt kort stilgestaan bij een evaluatie van het diagnosemodel door de 
leden van de werkgroep. De evaluatie heeft betrekking op de toepassingsfuncties en 
eigenschappen van het diagnosemodeL Ze is gebaseerd op een vragenlijst die door 7 leden van 
de werkgroep is ingevuld. 

4.1 TOEPASSINGSFUNCTIES 

Bij de evaluatie van de toepassingsfuncties van het diagnosemodel werden door de 
werkgroepsleden de identiteits- en signaleringsfunctie opvallend vaak als de sterke functies 
aangeduid. 

Tabel1 Evaluatie van de toepassingsfuncties door de werkgroepsleden 

toepassings- identiteitsfunctie signaleringsfunctie verbeterfunctie toekomst-
functies perspectieffunctie 
sterk xxxx XXX XX 
zwak XX XXX 

x = het aantal keren dat een toepassingsfunctie als opvallend sterk of zwak werd aangeduid 

Met betrekking tot de toekomstperspectieffunctie waren de meningen verdeeld. Sommige leden 
benadrukten het belang van de inrichtingsmodellen als mogelijke 'toekomstscenario's'. Anderen 
zetten vraagtekens bij de inrichtingsvormen als leidraad voor de toekomst. Bij de 
toekomstperspectieffunctie werd ook gewezen op het gevaar van het 'hineininterpretieren'. 
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De verbeterfunctie werd tweemaal als een zwakke functie aangeduid. Ook was voor één 
werkgroepslid het onderscheid tussen de verbeter- en de signaleringsfunctie niet duidelijk. 

4.2 EIGENSCHAPPEN VAN HET DIAGNOSEMODEL 

4.2.1 Beperkingen: 

Bij de evaluatie van de eigenschappen van het diagnosemodel kwamen enkele beperkingen naar 
voren. Aan het model werden de volgende beperkingen toegekend: 

-STATISCH 
Sommige werkgroepsleden benadrukken het statische en/of mechanische karakter van het 
diagnose-instrument. 
Enkele uitspraken van werkgroepsleden over het diagnosemodel in dit verband luiden: 
- het model biedt de mogelijkheid tot het maken van een momentopname; de dynamiek en 
interactie tussen de factoren kan niet aan de hand van het model worden geanalyseerd; 
- de kermismetaforen zijn sterk mechanisch van karakter. Ik verwacht dat de mens-factor in de 
manager instinctief/intuilief niet wordt aangetrokken tot deze benadering; 
- de topstructuur wordt te veel benaderd als een model, systeem, techniek, etcetera. 

-KLINISCH 
Bij de toepassing van het diagnosemodel wordt uitgegaan van de rationaliteit van de spelers. Het 
model heeft volgens enkele werkgroepsleden onvoldoende oog voor de emotionele, irrationele 
en culturele factoren die meespelen in de discussie over de primaire ordening. 
Enkele uitspraken van werkgroepsleden over het diagnosemodel in dit verband luiden: 
- het model is door de sterk rationele en klinische invalshoek alleen toepasbaar in tamelijk stabiele 
situaties, waarin op basis van een uitwisseling van inhoudelijke argumenten een inrichtingskeuze 
wordt gemaakt; 
- de metaforen zijn 'kunstmatig', ze geven blijk van een 'ingenieursbenadering'; 
- in het diagnosemodel wordt weinig aandacht geschonken aan het evenwicht van 
persoonlijkheden dat binnen de RvB moet bestaan om tot een effectieve besturing te komen; 
- het cultuuraspect is onvoldoende belicht. 

· MOEILIJK TOEGANKELIJK VOOR DE DOELGROEP 
Verschillende werkgroepsleden benadrukten dat het diagnosemodel in zijn huidige vorm moeilijk 
toegankelijk is voor de doelgroep. Door verschillende werkgroepsleden werd een 'populaire' 
vertaling van het proefschrift (in een commerciêle uitgave) voor een breder publiek aanbevolen. 
Enkele uitspraken van werkgroepsleden over de toegankelijkheid van het diagnosemodel luiden: 
- het diagnosemodel kan leiden tot teleurstellingen als het verwachtingspatroon zou zijn: 
eenvoudig, snel en resulterend in eenduidige uitkomsten; 
- het diagnosemodel bezit een toegangsdrempel naar de praktijk, omdat het eisen stelt aan de 
kennis en eNaring van de gebruiker en omdat het een 'inleertijd' vergt. 

-ONVOLDOENDE AANDACHT VOOR DESTRA TEGISCHE CONTEXT 
In dit verband luidde een opmerking van een werkgroepslid: 
- het diagnosemodel draagt het gevaar in zich een doel op zichzelf te worden. De topstructuur is 
een hulpmiddel bij het besturingsvraagstuk. In het diagnosemodel moet meer aandacht worden 
besteed aan de strategische context. 

4.2.2 Mogelijkheden 

Bij de evaluatie werden de volgende mogelijkheden van het diagnosemodel genoemd: 

-DIEPGANG 
Verschillende werkgroepsleden benadrukken de bijdrage die het diagnosemodel kan leveren 
aan de verdieping van de discussie over concernstructurering. 
Enkele uitspraken in dit verband luiden: 
- het diagnosemodel voorziet in een raamwerk voor het nadenken over en analyseren van de 
ontwerpproblematiek; 
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- het diagnosemodel kan fungeren als 'gespreksaanjager/katalysator' om een managementteam 
tot een gerichte discus.sie te brengen. Ik zie dit als een soort communicatievariant van de 
identiteitsfunctie. 

-HELDERHEID 
Enkele werkgroepsleden benadrukken het belang van de helderheid en de verwantschap 
(kermis} van de metaforen. 
Twee uitspraken in dit verband zijn: 
- de metaforen dwingen de betrokken managers na te denken over de kern van de relatie tussen 
het bestuurlijk centrum en de business-activiteiten; 
- het diagnosemodel kan zaken inzichtelijk en bespreekbaar maken. Het is een instrument om de 
juiste vragen te stellen. 

- CONTINGENTIEBENADERING 
Door verschillende leden werd opgemerkt dat het diagnosemodel de inrichtingsvormen als 
gelijkwaardig presenteert. Het onderzoek kiest niet voor één inrichtingsvorm, maar laat zien dat de 
keuze sterk situationeel wordt bepaald. 
Enkele uitspraken luiden: 
- het diagnosemodel maakt duidelijk dat er meerdere wegen naar Rome leiden, en dat er geen 
'one best way of organizing' bestaat; 
- in het diagnosemodel worden inrichtingsvormen als alternatieve configuraties naast elkaar 
gezet, er wordt gelukkig niet gesproken van goede of slechte inrichtingsvormen. 

-BREDE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 
Volgens sommige werkgroepsleden zijn de toepassingsmogelijkheden van het diagnosemodel 
veel breder dan in het proefschrift wordt gesuggereerd. 
Een uitspraak in dit verband luidt: 
- het diagnosemodel kan ook bruikbaar zijn op lagere niveaus in industriële ondernemingen 
(secundaire ordening) en bij niet-industriële ondernemingen. 

-AANZET TOT NADER ONDERZOEK 
Een aantal werkgroepsleden benadrukt dat op het gebied van topstructuren nog bijzonder 
weinig literatuur is verschenen. Het diagnosemodel wordt gezien als een eerste stap, die kan 
stimuleren tot vervolgonderzoek. 
Enkele opmerkingen van werkgroepsleden in dit verband luiden: 
- op dit gebied is nog bar weinig verschenen, mogelijk dat dit onderzoek anderen aanzet tot 
vervolgonderzoek; 
- veel deelaspecten van het raamwerk (o.a. procedurestructuren) kunnen nader worden 
onderzocht; 
- het model is een praktisch handvat voor verdere theorievorming rond configuraties in een 
bepaalde context. 

4.3 TIPS TER VERBETERING VAN DE TOEGANKELIJKHEID VAN HET DIAGNOSEMODEL 

Enkele tips die volgens werkgroepsleden de toegankelijkheid zouden verbeteren, luiden: 
- vervang de typeringen: 'Turbo Polyp' door 'Octopus' en 'Python' door 'Achtbaan'; 
- reduceer het aantal variabelen (door hetzeffde werkgroepslid wordt opgemerkt dat tegelijkertijd 
meer emotionele factoren in het model moeten worden opgenomen); 
-begin met een sterk vereenvoudigde vorm van het diagnosemodel en ga pas later detailleren; 
- maak een handleiding ('doe-het-zelf'-gidsje) voor zelfevaluatie met behulp van het 
diagnosemode I. 



STELLINGEN 

Behorende bij het proefschrift 

DIAGNOSEMODEL VOOR HET (HER)ONTWERP VAN 
TOPSTRUCTUREN 

Analyse van de primaire ordening van Nederlandse industriële 
concerns vanuit een configuratieperspectief 

van 

A.M.M. Vijverberg 



1 . Bij Nederlandse industriële concerns is geen sprake van 
een algemene trend om te komen tot een platte 
organisatiestructuur. In dit soort organisaties doen zich 
veranderingsprocessen voor die veel complexer en 
tegenstrijdiger zijn dan de etiketten van 'decentralisatie' en 
'unit management' die er vaak aan worden gegeven. 
- dit proefschrift 

2. Door de transformatie van concernstafdiensten in 'profit 
centers' is de discussie over de omvang van het bestuurlijk 
centrum feitelijk achterhaald. 
- dit proefschrift 

3 . In veel bedrijfseconomische literatuur wordt ten onrechte 
een lineair verband verondersteld tussen omvang en 
inhoudelijke bemoeienis van het bestuurlijk centrum. Een 
klein bestuurlijk centrum betekent niet noodzakelijk minder 
bemoeienis bij de business-activiteiten. Deze wordt in veel 
sterkere mate bepaald door de aansturingsstijl van de 
concernmanagers. 
- dit proefschrift 

4 . Naast de in de literatuur veelvuldig genoemde situationele 
factoren zoals leeftijd en omvang van het concern dient in 
de discussie over het ontwerp van de topstructuur andere 
factoren te worden betrokken zoals het ontwikkelingspad 
van het concern (interne versus externe groei), de 
concernstrategie en de aansturingsstijl van het 
topmanagement. 
- dit proefschrift 

5. De kermis levert een wereld aan metaforen op die de 
maakbaarheid en vergankelijkheid van menselijke 
constructen kunnen illustreren. 
- dit proefschrift 



6. Met het oog op een verdere globalisering van afzetmarkten 
ligt een versterking van de diepte-strategie en een daarbij 
behorende toename van de meer geïntegreerde 
inrichtingsvormen (Turbo Polyp, Python) voor de hand. 
- dit proefschrift 

7. De opvatting dat ondernemen een activiteit is die niet te 
analyseren is, maar erg sterk is gerelateerd aan personen, 
hun kwaliteiten en charisma is vooral populair bij concerns 
waarvan de primaire ordening verwantschap heeft met de 
inrichtingsvorm Botsauto. 
- dit proefschrift 

8. Het impliciete mensbeeld achter aanzetten tot 
theorievorming op het gebied van interne organisatie, zoals 
de agency-theorie (de mens is geneigd tot 'shirking') en de 
lerende organisatie (de mens is 'natuurlijk' gemotiveerd tot 
leren) zijn dermate stereotyp dat scepsis vanuit de 
managementpraktijk niet ongegrond is. 

9. Het concept van kerncompetenties is een briljant 
instrument om achteraf het succes van ondernemingen te 
kunnen verklaren. De competenties die nodig zijn voor een 
nieuwe situatie kun je maar voor een deel in kaart brengen. 
(J. Roels, corporate planner Gist-Brocades NV, Elan, maart 
1994) 

1 0. Als het domein van de organisatiekunde is aan te duiden 
met 'gestuurde verandering', dan zou onderzoek naar de 
historische ontwikkelingslijnen van concerns meer aandacht 
moeten krijgen in het curriculum. Dergelijk onderzoek kan 
leiden tot inzicht in dieperliggende krachten achter 
veranderingprocessen en daarmee tot een betere 
inschatting van verandermogelijkheden. 



11 . Het realiseren dat ontwerpen een wezenlijk deel uitmaakt 
van zowel wetenschappelijke als praktische handelingen 
(het schrijven van een brief, het aanleggen van een tuin, 
etcetera) kan leiden tot een beter begrip van de 
bedrijfskunde (maar ook van andere academische 
disciplines). 
(Zwaan, AH. van der & J.M.L. van Engelen, Bedrijfskunde, 
jrg 66, 1994, nr 2) 

12. De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de 
informatietechnologie lijken in het voordeel van een 
universitaire afstandsonderwijsinstelling als de Ou. Evenals 
het teleleren door studenten zou hierbij het telewerken door 
medewerkers moeten worden gestimuleerd. Dat 
uitgangspunt zou richtinggevend moeten zijn bij 
toekomstige investeringen in de infrastructuur. 

13. Vaderschap van een meerling laat zich enkel in de late uren 
combineren met promoveren. 


