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STELLINGEN

1. De economische theorie van de multinationale ondememing heeft in bet recente verleden (zie bijv.

Dunning en Norman, 1983) de aantrekkelijkheid van de hybride organisatievorm ondergewaardeerd

ten opzichte van de op eigendom gebaseerde organisatievorm. Dit is een gevolg van het onvoldoende

oog hebben voor de beheerskosten (die voor een hybride organisatie lager kunnen zijn), voor snelheid

en wendbaarheid inde concurrentiestrijd (die voor een hybride organisatie hoger kunnen zijn) en voor

de regulerende en coordinerende werking die kan uitgaan van professionalisering en van de betekenis

van grote wederzijdse belangen binnen een hybride organisatie.

2. Li en Guisinger (1992) geven aan dat 'klant volgen' als intemationalisatiemotief in de beginfase

relevant is en dat de motivering vervolgens verschuift naar het bedienen van de lokale markt ('markt

zoeken'). Daarmee miskennen zij de betekenis van - vooral uit professioneel oogpunt - aantrekkelijke

opdrachten voor de verdere groei en bloei van de organisatie van de dienstverlener; opdrachten die

bij uitstek worden verstrekt door grote, intemationale clienten.

3. Buckley en Casson (1991) en Feketekuty (1988) wijzen op de grote betekenis van overheidsregule-

ring voor het intemationalisatiegedrag van ondememingen. Dit onderzoek toont aan dat er op dit

gebied grote verschillen kunnen bestaan tussen sectoren. Voor de accountantskantoren is de invloed

van de overheid groot, voor de softwareondememingen gering.

4. Boddewyn, Halbrich en Perry (1986) onderzoeken de toepasbaarheid van gangbare theorieen en

definities van de multinationale ondememing, Hun conclusie dat er analyses van specifieke sectoren

nodig zijn vanwege de heterogeniteit binnen de dienstverlening, is juist en met dit onderzoek

bevestigd.

5. Dit onderzoek toont opnieuw aan dat de economische wetenschap tekort schiet bij het verklaren van

de werkelijkheid en bij het doen van aanbevelingen; zij blijft een aspectwetenschap. Intemationalisa-

tieprocessen verlopen soms totaal anders dan op grond van economische theorievorming mag worden

verwacht.



6. De Nederlandse IT-sector is te typeren als dynamisch en verkeert nog niet in de consolidatiefase; zij

kan in de nabije toekomst nog ingrijpende veranderingen ondergaan. Dit wordt geillustreerd door het

volgende. Tot de 'trekpaarden' van Nederland rekent Rost van Tonningen (Multinationaal Ondeme-

men vanuit Nederland, 1989) o.a. Volmac als enige software - c.q. IT (informatietechnologie) -

ondememing. Inmiddels is deze onderneming een werkmaatschappij van Cap Gemini Sogeti, is

Getronics groter, komt BSO/Origin al aardig in de buurt en expandeert Baan het sterkst op de

mondiale markt.

7. Inde professionele-dienstverlening is een onmiskenbare tendens dat de professionaliteit verschuift van

het niveau van de individuele dienst naar het niveau van het systeem: maatwerkdiensten worden meer

en meer vervangen door gestandaardiseerde produkten en diensten geleverd op basis van binnen de

dienstverlenende organisatie algemeen geaccepteerde methoden en procedures. Dit betekent dat het

klassieke onderscheid tussen een industriele en een dienstverlenende onderneming vervaagt.

8. Als de economie de absolute prioriteit krijgt bij de ordening van ooze maatschappij functioneert zij

dehumaniserend; zo leidt de in deze optiek gewenste flexibilisering (o.a. winkels 24 uur per dag en

zeven dagen per week open) tot verdere individualisering en ontwrichting van het gezinsleven, tot

sociale en geestelijke nood en tot verdere ontheiliging van Gods dag, de zondag.

9. De evolutietheorie is geen theorie maar een geloof en de kans dat haar uitspraken juist zijn is

ongelooflijk klein.

10. Een grote verdienste van de wis- en natuurkundige Pascal (1623-1662) is dat hij heeft beleden dat het

geloof in Jezus Christus kostbaarder is dan de wetenschap.

11. Er is geen ware wetenschapsbeoefening mogelijk zonder dat het maaksel (de wetenschapsbeoefenaar

mlv) zijn/haar Schepper (de Heere God) kent; wetenschapsbeoefening zonder verlichting door Gods

Geest, het onderzoeken van Gods Woord en het kennen van Hem in Jezus Christus mist haar doe!.
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xv

VOORWOORD

Na twaalf eo eeo half jaar werkzaam te zijo geweest io het bedrijfsleveo a1sjournalist eo adviseur

ben ik over de grote riviereo zuidwaarts getrokkeo om roijo proefschrift te schrijveo aan de

Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg. Eeo uitdrukking a1s 'eeo wereld van verschil' komt dan

tot lev eo. Bij roijo start (april 1991) moest ik drie problemeo overwioneo: ik keode de moderne

theorie Diet,ik moest roijo promotie-ooderwerp vaststelleo eo ik moest aao eeo totaal andere maoier

van werkeo weooeo. Dat het proefschrift er ou is, betekeot dat de wedloop met succes gelopeo is.

Daarbij heb ik van eeo groot aaotal meoseo oomisbare steuo of medewerkiog ootvangeo: roijo

promotoreo Sytse Douma eo Celeste Wilderom, de respoodeoteo van roijo onderzoek, Arie Brand,

de collega's van roijn sectie Orgaoisatie eo Strategie van de UDiversiteit. Daaroaast ootviog ik

waardevolle adviezeo eo informatie van eeo groot aaotal belangstelleodeo zoals Adriaao Meij,

Walter Moret, Arnold Schilder, Otto van der Tang, Kees Veerman en bibliotheekmedewerk(st)ers

van het NlVRA, KPMG Klynveld eo Moret Ernst & Young. Zeer erkeotelijk ben ik Nancy Kaoters

voor de perfecte assistentie die zij verleende door het typewerk voor haar rekeoing te oemeo. Haar

collega's van het vakgroepsecretariaat, in het bijzooder Mechi de Veer, waren roij eveoeens

behulpzaaro. Het thuisfroot - Gioy, Heok eo Marco - was loyaal eo meeleveod eo gaf roij de

gelegeoheid ook in roijo 'vrije' tijd aao het proefschrift te werkeo. Ik ben roij ervan bewust veleo die

roij tot steun zijn geweest, hiermee Diet te hebbeo geooemd.

Eeo aardige vraag die roij diverse malen is gesteld is 'waarom ben je aao eeo proefschrift begoo-

oen?'. Is het om de titel of om je positie op de arbeidsmarkt te verbetereo? Dat speelt zeker eeo roJ.

Een diepere drijfveer is dat ik ooderzoek wilde doeo en eeo stukje van de werkelijkheid beter wilde

lereo keoneo eo kunoen verklareo. Toch wil ik oog dieper afsteken. 10 de periode voorafgaaod aao

de sollicitatie eo indiensttrediog bij de Universiteit was roijn verJangeo dat de HEERE roij zou leideo

opZijn weg, datHij metroij totZijo doel zou komeo (psalm 27:11, Psalm 86: 11).10 het vertrouwen

dat Hij metroij en metoos als gezin meeging (Exodus 33:14-15) beo ik aao het promotie-ooderzoek

begoonen en in Zijn krachtheb ik het volbracht (psalm 27:13-14). De lof, de daokzegging en de eer

komt roijn God en Koning toe (Openbaring 7:12) die gaarne roijn afdwalingen vergeeft (psalm 86:5).

Het is bovendieo roijn ervaring dat de kennis van die dingeo die in het meoselijk leveo de

voortreffelijkste zijn, ons door Gods Geest wordeo medegedeeld (CaIvijn).

Veenendaal, oktober 1994





1. INLEIDING

1. De centrale onderzoeksvragen

Het is niet overdreven te stellen dat sinds de jaren zeventig internationalisatie een actueel en

belangrijk thema in het bedrijfsleven is. De motieven tot internationalisatie zijn echter niet altijd

dezelfde geweest en maken een bepaalde ontwikkeling door. Buckley en Casson (1991) wijzen erop

dat voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog multinationalisering een nevenprodukt is van het

internaliseren (integreren binnen de onderneming) van buitenlandse markten van intermediaire

produkten. Na de Tweede Wereldoorlog vormen de belangrijkste motieven voor de groei van

multinationale ondernemingen de toegenomen vraag naar op kennis gebaseerde produkten, de

behoefte aan verhoging van de efficiency en het benutten van schaalvoordelen van kennisontwik-

keling (Buckley en O'Sullivan, 1981). De expansie vindt intern plaats omdat kennis moeilijk via

markttransacties is te verkopen. Een hoge graad van diversificatie in produkten, produktieprocessen

en markten is kenmerkend voor de moderne internationale onderneming (Dunning, 1989b).

Vanaf dejaren zeventig zijn vele multinationale ondernemingen zich gaan ontwikkelen tot mondiaal

opererende ondernemingen. Daarmee is een nieuwe fase ingetreden. Grote multinationals beschik-

ken in toenemende mate over netwerken van dochterondememingen die de wereld omspannen

(Taylor en Thrift, 1982). Vanaf het begin van de jaren zeventig hebben bovendien in het bestand van

de multinationale ondememingen fundamentele veranderingen plaatsgevonden. Acht belangrijke

veranderingen zijn de volgende. Ten eerste zijn de multinationale ondernemingen gegroeid in aantal.

Er zijn er veel meer dan voorheen. Vele van de nieuwe multinationals zijn echter klein. Ten tweede,

de omvang van vele al langer bestaande multinationale ondernemingen is aanzienlijk toegenomen.

Vele van de grootste multinationals zijn nu veel groter dan ze vijftien jaar geleden waren. Sommige

van de grootste multinationale ondernemingen zijn mondiaal van karakter geworden, en hebben hun

produktie- en marketing-strategieen gemtegreerd. Ten derde, ten opzichte van de binnenlandse

produktie is de buitenlandse produktie aanzienlijk toegenomen. Ten vierde, de multinationale

ondernemingen hebben zich uitgebreid tot elk soort bedrijfstak, gedeeltelijk als gevolg van

toenemende diversificatie van multinationals, gedeeltelijk als gevolg van een toenemend aantal

multinationale fusies en acquisities en gedeeltelijk als gevolg van de groei van ondernemingen met

een nationaal karakter tot multinationals in marktsegmenten die voorheen niet bekend stonden om

hun graad van multinationale penettatie. Hiertoe behoren ondernemingen in de dienstverlening zoals

management consultancy en accountancy. Tamelijk recent zijn zulke ondernemingen uitgegroeid tot
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grote multinationale ondememingen. Ten vijfde, de samenstelling van de nationaliteiten van

multinationale ondernemingen is veranderd. Het relatieve belang van Amerikaanse multinationals

is afgenomen en van onder andere Japanse multinationals toegenomen. Ten zesde, veel multinationa-

Ie ondememingen zijn zich meer als zodanig gaan profileren. Deze zes veranderingen vormen samen

iets van een paradox. zo merken Taylor en Thrift (1986) op. Er is een veel grotere diversiteit in het

bestand van multinationale ondernemingen gekomen dan er voorheen was. Tegelijkertijd zijn

multinationale ondememingen meer geintegreerd geworden; zij vertonen intern een grotere

homogeniteit (Taylor en Thrift, 1986. pag. 1-5). Ten zevende, de rol van technologie als een factor

die intemationalisatie beinvloedt, heeft de laatste decennia sterk aan betekenis gewonnen. Dat is om

vier redenen het geval:

I. technologie is in het algemeen mobie! over nationale grenzen heen, of dat nu is binnen dezelfde

ondememing of tussen verschillende ondememingen;

2. de toename in de kosten van produkt- en procesinnovatie heeft tot gevolg dat ondememingen zich

niet aileen moeten richten op de wereldmarkten om hun produkten af te zetten, maar dat zij

strategische allianties moeten aangaan met andere ondememingen met als doel (extra) baten te

verkrijgen uit het gezamenlijk aanbieden en specialiseren, risico's te delen of schaalvoordelen te

exploiteren. Het model van de waardeketen (Kogut, 1985a, Porter. 1985) is bierbij een goed

analysemiddel;

3. binnen de gemdustrialiseerde wereld is de omvang van de handel binnen bedrijfstakken in alle

soorten kennis en informatie snel toegenomen. Geen enkel land heeft een technologische

hegemonie;

4. de ontwikkeling van de technologie heeft het organiseren van transacties over de nationale

grenzen heen bevorderd (Dunning. 1989b).

De achtste belangrijke, en actuele, ontwikkeling die ik bier wil noemen is dat grote multinationale

bedrijven het Westen aan het verlaten zijn om zich te vestigen in de sne1 opbloeiende economieen

in de Derde Wereld. Dit blijkt uit onderzoek van de Verenigde Naties. De voomaamste reden voor

het vertrek zijn de indrukwekkende economische prestaties van Aziatische en Latijns-Amerikaanse

landen in vergelijking met de aanhoudende recessie en trage economische groei van het Westen

(Reformatoriscn Dagblad, 10 mei 1994, bron: IPS). Eerder al is produktie verplaatst naar de Derde

Wereld vanwege de lagere lonen in die landen.

Deze ontwikkelingen samenvattend kunnen we stellen dat het aantal en de omvang van multinationa-

le ondememingen zijn toegenomen. De buitenlandse produktie en omzet zijn sterk gegroeid. De
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intensiteit van bet internationaal ondernemen is sterk toegenomen. Professionele dienstverlening is

eveneens een internationaal werkgebied geworden, De betekenis van de Amerikaanse multinational

is relatief afgenomen. Mondiaal gezien is bet mu1tinationaal opereren zicb uitdrukkelijker gaan

manifesteren. De technologie speelt hierin een vitale 1'01. Zij is niet aan nationale grenzen gebonden

en er is internationale vraag naar. De boogte van de R&D-kosten vraagt bovendien om intemationale

samenwerking tussen ondernerningen. Veelvuldig worden joint ventures en andere strategiscbe

allianties aangegaan. De econornische betekenis van de Derde Wereld neemt snel toe.

Porter (1986) noemt als krachten die tot internationalisatie hebben ge1eid: groeiende overeenkomst

tussen landen, internationalisering van de kapitaalmarkten, afbrokkelende tariefmuren, technologi-

sche berstructurering, de integrerende £01van de technologie en de opkomst van nieuwe concur-

renten op wereldschaal. De betekenis van deze krachten kan per bedrijfstak verschillen. Dit betekent,

algemeen gesteld, dat de concurrentie vee1 internationaler van karakter is geworden. Internationale

concurrentie en overleven in de internationale concurrentiestrijd is een belangrijk strategisch

onderwerp geworden. Porter (1986) stelt dan ook: 'International competition bas become one of the

most important issues facing firms today.' 'Competing internationally is a necessity rather than a

matter of discretion for many firms.' Het internationaler worden van de concurrentie impliceert dat

ondernemingen in toenemende mate op een internationale markt opereren, en zelfs op een mondiale

markt. In toenemende mate heeft de concurrentiestrijd in branches zich ontwikkeld van meervoudig-

nationaal in de richting van mondiaal.

Grensbelemmeringen vallen steeds meer weg; ondernerningen kunnen in vrijwel alle landen ter

wereId investeren. Er ontstaat meer en meer de mogelijkbeid daar te produceren, waar de kostprijs

Iaag is en/of de markt het grootst, Het wegvaIlen van reele, kunstrnatige en emotionele grenzen heeft

sedert de jaren tachtig een spectaculaire nieuwe internationaliseringsgolf op gang gebracht. Er is

daardoor een toenemende behoefte ontstaan aan nieuwe combinaties die ten volle kunnen inspelen

op de kansen die de veranderende internationale orde biedt. Reele dan weI vermeende voordelen van

schaalgrootte en bereik drijven vele bedrijfstakken die traditioneel een sterk nationaal karakter

hadden tot internationale verbinding en samenvoeging. Voor allerlei nieuwe zaken worden steeds

andere verbanden aangegaan. Ook komen er voortdurend nieuwe partijen bij op de mondiale markt,

Menig bedrijf wordt in toenemende mate niet aileen geconfronteerd met totaal andere spelers maar

met een speelveld dat veel groter is dan voorheen (Huibregtsen en Van Lierop, 1991).

In zijn hoek Megatrends (voor het eerst gepubliceerd in 1982) rekent Naisbitt tot de ontwikkelingen

die de jaren tachtig bepalen de verschui ving van de nationale econornie naar de mondiale econornie.
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Deze verschuiving impliceert mondialisering van het bedrijfsleven. Op de mondiale markt ont-

moeten vragers en aanbieders elkaar. De nieuwe mondiale economie is ren economie, ren

marktplaats (Naisbitten Aburdene, 1990, pag. 12). Ohmae spreekt van The Borderless World (1991).

Mondialisering wil zeggen: dezelfde produkten en diensten worden in steeds meer landen op

vergelijkbare wijze op de markt gebracht. Mondialisering noodzaakt tot schaalvergroting. Groot zijn

is voor ondememingen belangrijk geworden. De investeringen in kapitaalgoederen, R&D en

marlcttoetreding zijn zo groot geworden dat nieuwe toetreders of kleine ondememingen slechts met

grote moeite een zelfstandige positie kunnen behouden (Rost van Tonningen, 1989, pag. 68). Douma

(1988) definieert een mondiale bedrijfstak als een bedrijfstak waarin alleen op wereldschaal

opererende ondernemingen kunnen overleven. Mondialisering van de economie en de concurrentie-

strijd zijn verschijnselen die vanaf de jaren zeventig hun intrede hebben gedaan en die zeer

waarschijnlijk nog aan betekenis zullen winnen. In het bijzonder grote ondememingen worden

gedwongen om op wereldschaal te opereren.

Een wellicht even belangrijke recente ontwikkeling als intemationalisering en mondialisering is de

groei van de dienstverlening. Na de Tweede Wereldoorlog is de dienstensector in omvang en belang

structureel sterk toegenomen. Aan de output-kant van de economische sector is thans meer dan zestig

procent van de totale omzet en toegevoegde waarde in Nederland afkomstig van de diensten-sector,

Ook aan de input-kant wordt de dienstensector gemeten naar aantal werknemers en investeringen

steeds belangrijker (zie van Rietbergen, Bosman en De Smidt, 1990). 10 alle ontwikkelde 1anden

heeft zich in de periode na de Tweede Wereldoorlog een structurele verschuiving in de richting van

de dienstensector voltrokken. In de Verenigde Staten is die verschuiving het verst voortgeschreden,

momenteel werkt daar bijna driekwart van de beroepsbevolking in de dienstensector. Van de

Europese landen benadert Nederland de situatie in de VS het meest (...). De groei van de

dienstensector zet zich onverminderd voort en er zijn geen aanwijzingen dat in de komende jaren de

opmars van de dienstensector minder snel zal verlopen' (Elfring, 1989, pag. 342).

Vooral de professionele (zakelijke) diensten hebben sinds de jaren zeventig de groei van de

di.enstensector bepaald (Elfring, 1989, pag. 346, Van den Bosch, Van der Aa en Elfring, 1992, pag.

24). Als redenen worden genoemd:

de rol van de diensten bij de implementatie van inforrnatietechnologie;

de sterk toegenomen concurrentie die een verschuiving van diensten naar de markt met zich

meebrengt ten opzichte van het aanbieden van staf- en hulpdiensten binnen een grotere

organisatie;
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- deregulering;

- technologiscbe en organisatorische innovaties.

De ontwikkeling van bet aandeel van de werkgelegenheid in de dienstensector in de totale

werkgelegenbeid blijkt uit onderstaande tabel.

Tabel 1.1' Aandeel werkgelegenbeid dienstensector in de totale werkgelegenbeid

1960-1967 1968-1973 1974-1979 1980-1988

Nederland 51,0 55,6 60,7 66,8

EO 41,1 45,5 49,9 56,6

VS 57,9 61,5 64,9 68,4

Japan 42,9 47,5 52,3 56,2

Bron: OECD (1991)

Een brancbe waarin de mondialisering in de jaren tacbtig op een duidelijke en kracbtige wijze

gestalte heeft gekregen, is de accountancy, in bet bijzonder bet segment van de grote accountantskan-

toren. Een brancbe waarin dit in veel mindere mate bet geval was maar waar bet begin van de jaren

negentig interessante aanzetten laat zien is de softwaredienstverlening; in bet bijzonder betreft bet

ook bier bet segment van de grote softwareondememingen. Heide branches beboren tot de

professionele (zakelijke) dienstverlening. Vier belangrijke ontwikkelingen in de accountancybrancbe

zijn de volgende.
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Van oorsprong en van professie is de accountant een individuele beroepsbeoefenaar.' Hil biedt zijn

diensten aan clienten aan, ontvangt van hen opdrachten en schakelt bij de uitvoering daarvan

medewerkers in. Al vrij vroeg in de ontwikkeling van het beroep ontstaan er kantoren met twee of

meer vennoten, waarbij de praktijk voor gezamenlijke rekening en risico wordt uitgeoefend en het

resultaat wordt gedeeld. De praktijk is gezamenlijk eigendom van de vennoten. In de loop van deze

eeuw zijn de grootste Nederlandse accountantskantoren uitgegroeid tot maatschappen van enige

honderden vennoten.

Het proces waarin de beroepsgroep van accountants erin slaagt haar positie in de samenleving

aanvaard en gesanctioneerd te krijgen, wordt aangeduid als institutionaliseringsproces (Berendsen,

1990, pag. 67). Institutionalisering is een ontwikkeling die zich al vroeg aftekent in de historie van

het accountantsberoep. Dit uit zich bijvoorbeeld in de oprichting in 1895 van het NIV A (Neder-

landsch Instituut van Accountants), in 1967 opgevolgd door het NIVRA (Nederlands Instituut van

Registeraccountants) en de wettelijke erkenning en bescherming van de titel registeraccountant en

het functioneren als openbaar accountant (vanaf 1967).

Kenmerkend voor de accountancybranche is de verbreding van het dienstenpakket, Deze vloeit voort

uit wat wordt aangeduid als de 'natuurlijke' adviesfunctie van de accountant en heeft vooral na de

Tweede Wereldoorlog snel aan betekenis gewonnen. In het bijzonder belasting- en organisa-

tieadviezen maken een nog steeds groeiend deel van de omzet van accountantskantoren uit. Deze

activiteiten zijn doorgaans ondergebracht in aparte maatschappen. Ben aantal kantoren past

winstdeling toe voor de rnaatschappen gezamenlijk maar ook komt voor dat men zich beperkt tot

kostendeling tussen (de) maatschappen. Het totaal-pakket aan diensten wordt aangeboden en verleend

onder een gemeenschappelijke naam'.

Ben vierde ontwikkeling van de accountancy is internationalisatie van de dienstveriening. Eigendom

van de buitenlandse vestigingen is daarbij in het verleden door Nederlandse kantoren toegepast. Aan

het eind van de jaren tachtig is kenmerkend dat eigendom van buitenlandse vestigingen van waaruit

de lokale dienstverlening wordt verricht, ontbreekt. De intemationale dienstverlening komt

overwegend tot stand binnen netwerken, waarvan zelfstandige, nationaal opererende kantoren deel

1 Het accountantsberoep is een openbaar beroep dar aan wet- en regeJgeving is onderworpen. In dit onderzoek zal

ik aan dew regulering geen aandacht besteden.

2 Met de aanduiding "hij" bedoel ik hij of zij.

, Zeft (1992) geeft aan dat hier sprake is van toenemende commercialisering die naar zijn mening ten koste gaat van

professionalisering, bij spreekt van 'declining professionalism'.
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uitmaken. Binnen een netwerk ontwikkelen de leden-kantoren voor gezamenlijke rekening produk-

ten. Zij delen de kosten noodzakeJijk om de intemationaie organisatie te profiieren en de interna-

tionaie dienstverlening te realiseren. De grote intemationaie netwerken van accountantskantoren

zoaJs we die medio jaren negentig kennen, zijn ontstaan of sterk uitgebreid in de periode 1986-1989.

(Deze ontwikkeJing van intemationalisatie wordt beschreven in hoofdstuk vier.)

Belangrijk voor het tot bloei komen van het aitematief van intemationaie samenwerking is gebleken

het introduceren en het ontwikkelen van het 'one-firm-concept, De samenwerkende zelfstandige

accountantskantoren presenteren zich naar buiten toe ais een dienstverlenende organisatie terwijl zij

naar binnen toe streven naar een zekere uniformiteit in de wijze waarop de diensten worden verleend.

Gezamenlijke ontwikkeJing van standaarden en produkten is een kenmerkende eigenschap van dit

type aiJianties. Dit vereist een voortgaande professionalisering van het ontwikkelen en leveren van

diensten.

Is het accountantsberoep al ruim honderd jaar oud, een veel jongere branche wordt gevormd door de

softwaredienstverlening. Deze branche is in de jaren zestig ontstaan na de introductie van de

computer. Zijn nu in de relatief korte geschiedenis van de softwarebranche kenmerkende ont-

wikkelingen aan te duiden? Parallelle ontwikkelingen met de accountancybranche zijn schaalvergro-

ring en verbreding van de dienstverlening. Qua ornzet en aantaJ medewerkers doen de grote software-

ondememingen in Nederland niet onder voor de grote accountantskantoren. Intemationalisatie is pas

in de jaren negentig een strategisch belangrijke ontwikkeJing geworden. Dat deel van de omzet dat

voorvloeit uit intemationaie dienstverlening is over het aigemeen nog gering. De betekenis van

internationaJisatie van de dienstverlening als concurrentievoordeel is nog bescheiden. Institutionalise-

ring is nog beperkt van betekenis; wellicht een mijlpaal vormt de oprichting van Fenit ais branche-

organisatie in 1993. Professionalisering is in twee opzichten actueel: er is continue een sterke

behoefte aan verhoging van de produktiviteit van software-ontwikkeling (vanwege de waargenomen

grote achterstand van beschikbare software ten opzichte van beschikbare computercapaciteit) en er

is de Jaatstejaren toenemende aandacht voor kwaliteitsborging (onder meer blijkend uit het streven

naar het verkrijgen van ISO-certi.ticering).Ook in deze branche zijn dus schaalvergroting, verbreding

van het dienstenpakket, institutionalisering, professionalisering en intemationalisatie te herkennen.

lnstitutionalisering en professionalisering van de dienstverlening verkeren echter nog in een pril

stadium. Intemationalisatie is eveneens nog een jonge maar wei duideJijk herkenbare ontwikkeling

binnen deze branche. (De intemationalisatie wordt beschreven in hoofdstuk zes.)
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Op grond van het voorgaande zijn drie centrale onderzoeksvragen geformuleerd:

1. wat waren de motieven tot intemationalisatie;

2. voor welke toetredingsvormen tot de buitenlandse markt is gekozen in het proces van

intemationalisatie;

3. wat zijn de gevolgen van intemationalisatie, in het bijzonder met betrekking tot de structuur en

het management van de intemationale dienstverlening.

Deze vragen worden beantwoord door het onderzoek te richten op de branches accountancy en

softwaredienstverlening. Ten aanzien van beide hranches richt het onderzoek zich op de periode

vanafhet ontstaan van de branche (vanaf eind vorige eeuw, respectievelijk jaren zestig in deze eeuw)

tot einde 1993.

Na de schets van beide branches die in dit hoofdstuk nog voigt, komen aan de orde in de volgende

hoofdstukken:

- in hoofdstuk 2 het tbeoretisch kader voor het empirisch onderzoek, resulterend in dertien

hypotbesen;

- in hoofdstuk 3 de metbodologische verantwoording;

- in hoofdstuk 4 de casebescbrijvingen van vijf grote Nederlandse accountantskantoren;

- in hoofdstuk 5 de analyse van deze kantoren;

- in hoofdstuk: 6 de casebescbrijvingen van vijf grote Nederlandse softwareondememingen;

- in hoofdstuk 7 de analyse van deze ondememingen;

- in hoofdstuk: 8 de vergelijking tussen beide branches;

- in hoofdstuk: 9 de conclusies.

2. De ontwikkeling van de accountantspraktijkl

Het modeme accountantsberoep is ontstaan in Schotiand, waar in 1854 het eerste instituut van

accountants word! opgericht, Kort daarop voigt Engeland. De verklaringsgrond voor het ontstaan van

het nieuwe beroep is de beboefte aan deskundigen op het gebied van verantwoordingen van

ondememingen. De diensten die de eerste accountants verlenen, zijn het bijbouden van boekhoudin-

gen, het verlenen van bijstand bij de toepassing van de wetgeving en het controleren van de

1 Gebaseerd op in bet bijzonder Bindenga (1973. 1987. 1991). Wa11age(1991) gaat nader in op de historische
ontwikkeling rondom het accountantscontroleproces.



9

boekhouding door middel van steekproeven. Het accountantsberoep is voortgekomen uit dat van de

boekhouder.

Het accountantsberoep zoals dat in het Verenigd Koninkrijk wordt uitgeoefend, ontwikkelt zich op

vrijwel identieke wijze in Nederland. In het algemeen wordt de zogenoemde Pincoffs-affaire in

Nederland als de aanleiding gezien voor het ontstaan van de onafhankelijke accountant. De

vooraanstaande reder en koopman Pincoffs geeft van de resultaten van een van zijn ondememingen

een misleidend beeld. In 1879 wordt de fraude geconstateerd. In het daaropvolgende strafproces

blijkt dat de geflatteerde winst twee miljoen gulden bedraagt, terwijl het werkelijke verlies acht

miljoen gulden is. Het inzicht dat het gebruik maken van een afzonderlijke, onafhankelijke controle-

deskundige een vereiste is bij het afleggen van verantwoordingen wint sindsdien snel terrein (De

Vries, 1985, pag. 35-36, Metzemaekers, 1983, pag. 11).

De scheiding tussen leiding en eigendom wordt in het algemeen gezien als een van de belangrijkste

oorzaken van de ontwikkeling van het beroep in Nederland (Wallage, 1993). Hierdoor is de behoefte

ontstaan, en gegroeid, van controle op het beheer van de aan de ondememing toevertrouwde

middelen. In 1883 wordt het eerste Nederlandse accountantskantoor gesticht, het Bureel van

Boekhouding Confidentia, de oorsprong van wat nu Moret Ernst & Young heet. Dit bureau beoogt

werkzaarnheden uit te voeren van comptabele en controlerende aard. Nieuw is dat het vak van

boekhouder zelfstandig en onafhankelijk zal worden uitgeoefend. De oprichters bieden zich aan als

dienstverleners aan commissarissen van ondememingen (Metzemaekers, 1983, pag. 55). Het ontstaan

van het beroep komt fond 1890 in een stroomversnelling, mede onder invloed van Engelse

accountants. E. van Dien komt door zijn contacten met Engelse accountants op de gedachte niet

alleen het beroep van accountant te gaan uitoefenen maar ook de titel te gaan voeren (De Vries, 1985,

pag. 39). In 1893 vestigt E. van Dien zich in Amsterdam onder de naarn accountant. Slechts voor een

zeer beperkt gedeelte bestaan de werkzaarnheden van de eerste Nederlandse accountants uit

controleren, maar veel meer uit boekhouden.

In 1895 wordt het Nederlandsch Instituut van Accountants, het NIVA, opgericht. Dit feit markeert

de professionalisering van het beroep van accountant. Doelstelling nummer een bij de oprichting van

het NIVA is de bedrijfsoefening zo spoeding mogelijk op het Engelse pei! te brengen (De Vries,

1985, pag. 41). Kort na de oprichting van het NIV A wordt gestart met het verzorgen van cursussen

in de theorie van de accountancy. Een richtingenstrijd over de ontwikkeling van de (leer van de)

accountantscontrole leidt tot een scheuring in de beroepsorganisatie. In 1907 wordt de Nederlandsche

Accountantsvereeniging (NAV) opgericht (met als centrale figuur Th. Limperg Jr.). Deze forrnuleert
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gedragsregels, stelt een opleiding op boog niveau in en tracbt te komen tot een wettelijke regeling

voor bet beroep. Beide organisaties fuseren in 1919; de gedachten van de NAV ('de nieuwe ricbting')

worden algemeen aanvaard.

De wens tot een wettelijke regeling van bet beroep die al vanaf bet begin van deze eeuw leeft, gaat

in 1962 in vervulling met de Wet op de Registeraccountants. Deze wet kan worden gezien als de

consolidatie van de zogenoemde attestfunctie van de accountant. Door de wetgever wordt erkend dar

de controle van verantwoordingsstukken uitsluitend kan geschieden door terzake opgeleide

deskundigen, namelijk registeraccountants. Deze wet beeft tot gevolg dat in 1967 bet NIVRA

(Nederlands Instituut van Registeraccountants) de functie van bet NN A ovemeemt. Was bet NN A

een privaatrecbtelijke organisatie, bet N1VRA is een publiekrechtelijke, een bij de wet ingestelde,

organisatie. Vervolgens wordt in 1974 de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten van

kracht, zodat er in plaats van de oude beroepsaanduiding accountant nu twee bij de wet geregelde

titels zijn ingevoerd, die van registeraccountant en accountant-administratieconsulenL In de nabije

toekomst zal, als gevolg van nieuwe wetgeving, de accountant-administratieconsulent in de gele-

genbeid worden gesteld de bevoegdheid te verwerven om eveneens de attestfunctie uit te oefenen.

Deze ontwikkeling van bet accountantsberoep is een proces van professionalisering en institutio-

na1isering.De essentie van dit proces is dat bet beroep maatscbappelijke erkenning verwerft als een

vitale functie in de samenleving. De voortgaande institutionalisering uit zicb onder meer in bet

opstellen van de Regelen Beroepsuitoefening Registeraccountants (1963) en later de Gedrags- en

Beroepsregels Registeraccountants (1973). De vorm van de beroepsuitoefening ondergaat daarbij

belangrijke veranderingen. Inde beginjaren van bet accountantsberoep (rond de eeuwwisseling) komt

de figuur van de alleenwerkende accountant vrij algemeen voor. Al snel komen er samenwer-

kingsverbanden, mede om kostenvoordelen te bebalen en integrale dienstverlening te realiseren.

Tbans is bet uitoefenen van de controlefunctie de primaire taak van de openbaar accountant. In de

beginjaren van bet beroep ligt dat anders. In 1895, ten tijde van de opricbting van bet NN A, worden

als belangrijker werkzaamheden gezien: bet inricbten van boekhoudingen, bet bijwerken van

acbterstallige en bet verbeteren van gebrekkige administraties, bet opmaken van balansen en

rekeningen en bet rapporteren omtrent de stand van zaken bij faillissementen en aanvragen om

surseance van betaling. Controle wordt in die jaren bovendien nog opgevat als een vorm van nazien;

de aansluiting van de jaarrekening aan de boekbouding was belangrijker dan de juistbeid van de

administratieve vastlegging als zodanig (De Bruyne, 1980, pag. 11-12).
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Inde daarop volgende decennia wordt de fundamentele grondslag van het beroep verder ontwikkeld.

Het wordt in deze jaren in Nederland een algemeen geaccepteerde praktijk dat de controlerend

accountant rege1matigbij zijn client verschijnt om bij te praten over de ontwikkeling van het bedrijf

en aIlerlei bedrijfseconomische problemen. Deze natuurlijke adviesfunctie heeft in het buitenland

veel minder gestalte gekregen. De Vries (1985, pag. 200) typeert de peri ode 1895-1907 met de

aanduiding 'stormachtige aanvang' en de periode 1907-1934 met expansieve ontplooiing. Tegen het

uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is het beroep niet aileen gevestigd maar heeft het rich ook

geconsolideerd.

De ontwikkeling van het accountantsberoep in Nederland vanuit de boekboudkundige sfeer blijkt

bijvoorheeld uit de door De Vries (1985, pag. 38) vermelde prospectus van Confidentia uit 1891.

Daarin komen ve1erleibezigheden op boekboudkundig terrein voor en daarnaast: het becijferen van

rendementen waar geen geregelde boekbouding bestaat, het assisteren van arbiters en advocaten in

allerlei vennootschappelijke aangelegenheden en het uitoefenen van controle op administraties

waarbij lastgevers zijn gemteresseerd, Opvallend is dat deze laatste activiteit, waaruit rich de

kemfunctie van de accountant ontwikkelt, het controleren van verantwoordingen, genoemd wordt

naast allerlei andere zaken. Korff (1991, pag. 73) merkt op dat inherent aan de verdere maatschappe-

lijke ontwikkeling onafwendbaar geweest is het ontstaan van verscheidene aandachtsgebieden,

waarhij steeds meer deskundigheid wordt vereist op de verschillende terreinen. Op den duur leidt dit

tot specialisaties binnen het accountantsberoep en tot het optreden van specialisten buiten het beroep.

Daarmee dient rich het vraagstuk van de verhouding tot andere deskundigheden aan. Binnen het

accountantskantoor ontwikkelen zich drie belangrijke disciplines of beroepsgroepen: accountancy,

be1astingadviezen, managementadviezen. Kenmerkend voor de periode sinds de jaren zestig is het

ontstaan van grote organisatorische eenheden waarhinnen het accountantsberoep wordt uitgeoefend.

Niet aileen de attestfunctie vindt plaats in dergelijke grote kantoren, maar een grote varieteit aan

zakelijke, bedrijfseconomische diensten, waarbij de diensten gemtegreerd binnen een organisatie

worden aangeboden. De kantoren ontwikkelen zich tot "full-servicebureaus", Hiermee wordt in een

duidelijke behoefte van clienten voorzien (De long en Tordoir, 1989b, pag. 18). Aanvankelijk

verhieden de rege1s voor de beroepsuitoefening dat een registeraccountant optreedt onder gemeen-

schappelijke naam met de beoefenaar van een ander vrij beroep. November 1973 tredeo de Gedrags-

en Beroepsregels Registeraccountants (GBR) in werking, waarbij dit wei wordt toegestaan; zij het

dat het bestuur van het NIVRA een mededeling van aanvaarding moet afgeven.
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Na de Tweede Wereldoorlog zijn de accountantskantoren sterk gegroeid door fusies en overnernin-

gen. Impulsen van deze kracbtige groei liggen op de volgende gebieden (zie o.a, Berendsen, 1990,

pag. 91, 146):

- de schaalgrootte in bet bedrijfsleven: de groei van de clienten roept de groei van de accoun-

tantskantoren op. Kantoren willen vermijden dat zij teveel afbankelijk worden van enkele grote

clienten. De schaalvergroting wordt tevens gemotiveerd door de intemationalisering in het

bedrijfsleven en de investeringen in R&D (zie o.a. Van den Bosch, Van der Aa en Elfring, 1992,

pag.27-28);

- de dienstverlening aan clienten: een groot kantoor kan gespecialiseerde diensten verlenen en haar

dienstverlening verbreden door specialisten aan te trekken en interne opleidingsprogramma's te

verzorgen;

- de bedrijfseconornische positie: een groot kantoor is rninder kwetsbaar en kan de hoge kosten

verbonden aan voortdurende bijscholing eerder terugverdienen;

- intemationalisatie. De controlerende accountants van multinationale ondernerningen zijn samen-

werkingsrelaties aangegaan met hun tegenbangers over heel de wereld (zie Bindenga, 1987,

Uiterlinden, 1970).

De intemationalisatie van de accountantspraktijk lijkt sterk te zijn bemvloed door de intemationalisa-

tie van het bedrijfsleven. Brennan (1979, pag. v) vermeldt het gezegde 'Where a businessman goes,

so goes his accountant.' In de samenleving is er bovendien een toenemende belangstelling voor het

vergelijken van financiele overzichten over de nationale grenzen heen (Brennan, 1979, pag. vi). Wu

en Hackett (1977) en Tuinsma en Wortel (1983) noemen aanvullend als belangrijke motieven voor

internationalisatie:

- bei"nvloedingvan de relatie met de eigen clienten door collegakantorenlconcurrenten verhinderen;

- bekendbeid verkrijgen als intemationaal opererend kantoor;

- inspelen op groeimogelijkbeden binnen de intemationale markt;

- bieden van een alternatief ten opzichte van andere kantoren die beschikken over een internationaal

netwerk;

- de eenwording van de Europese markt.

Moret (1988) sluit hierbij aan door te wijzen op het service-ideaal van de grote accountantskantoren.

Internationalisatie van de accountantskantoren is naar zijn mening niet bet gevolg van de werking

van de traditionele motieven die gelden voor het bedrijfsleven (zoeken van nieuwe afzetmarkten,

gebruik maken van lokale comparatieve kostenvoordelen). Bovendien vormen naar zijn mening

rendementseisen geen factor van betekenis (zie ook Sluyterman, 1993a, 1993b).
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Vanaf de jaren vijftig-zestig doen zich door de in opkomst zijnde internationalisering van het

bedrijfsleven in toenemende mate vraagstukken voor van sarnenwerking en gedeelde verantwoor-

delijkheden met buitenlandse accountants (De Bruyne, 1980, pag. 65). Brennan (1979, pag. ix) stelt

dat de accountancy een belangrijke internationale dimensie heeft en dat de institutionalisering van

deze dimensie erg snel plaatsvindt. In de internationalisatie van het accountantsberoep en de

institutionalisering van de internationale sarnenwerking is 1972 een be!angrijk jaar. Op een congres

in Sydney wordt het International Coordination Committee for the Accountancy Profession (ICCAP)

opgericht. Deze commissie zorgt vervolgens voor de oprichting van de International Federation of

Accountants (IFAC), met als belangrijkste doel de ontwikkeling en versterking van een gecoordi-

neerd wereldwijd accountantsberoep. Naar aanleiding van genoemd congres wordt in 1973 het

International Accounting Standards Committee (IASC) opgericht, dat zich richt op 'international

accounting standards for the benefit of professional accountants worldwide.' Het NIVRA is hierin

vertegenwoordigd (De Bruyne, 1980, pag. 123). Onder meer is door de IFAC een handboek

sarnengesteld om intemationaal richting te geven aan de accountantspraktijk en de harmonisatie van

de regelgeving te bevorderen. Ook de controlerichtlijnen van het NIVRA zijn afgestemd op de

procedures die intemationaal gebruikelijk zijn. Moleveld (1993) concludeert dat de internationalisatie

van het bedrijfsleven heeft geleid tot de internationalisatie van de accountancy. Er bestaat behoefte

aan wereldwijde vergelijkbaarheid van jaarrekeningen.

Internationalisatie en expansie van de accountantspraktijk is bepaald geen specifiek Nederlandse

ontwikkeling geweest. Het Amerikaanse kantoor Price Waterhouse, bijvoorbeeld, typeert de periode

vanaf 1970 als een tijd van mondiale uitdagingen, gemtensiveerde concurrentie en groei van de niet-

controlepraktijk. De noodzaak van internationale samenwerking dient zich aan, waarbij de

voornaamste doelen voor de kantoren zijn:

- verwerven van omvang;

- verbeteren van de naambekendheid en reputatie;

- uitbreiden van het netwerk van vestigingen;

- verkrijgen van schaalvoordelen;

- professionalisering van de dienstverlening (Allen en McDermott, 1993, Reynolds, 1993).

Bij de grote Amerikaanse kantoren groeit het inzicht dat zij een intemationale structuur dienen te

ontwikkelen die een combinatie inhoudt van internationale kracht en sterke nationale praktijken. In

toenemende mate wordt de vraag relevant welke internationale organisatie voldoet aan de eisen van

de multinationale concurrentiestrijd. Vanuit het Amerikaanse perspectief formuleert Stevens (1985,
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pag. 19-22) in de jaren tacbtig de veranderingen in de intemationale accountantspraktijk als voIgt:

- Het grote bedrijfsieven opereert in toenemende mate multinationaal. De concurrentie tussen

accountantskantoren weerspiegeit deze groei.

- De clienten die er eerst tevreden mee zijn dat bun multinationale controle-opdracbten worden

uitgevoerd door ceo divers sarnengesteide groep van accountantskantoren, wensen nu of eisen dat

de opdracbt binnen een enkele 'familie' van accountants blijft.

_ De concurrentie tussen de intemationaliserende accountantskantoren concentreert zicb op de vraag

wiens internationale organisatie professioneel sterker is, geografisch een groter bereik heeft en

onderworpen is aan strengere kwaliteitsbewaking.

_ Vergelijkbaar met hun Angio-Amerikaanse tegenspeiers breiden de Europese kantoren hun

activiteiten over de grenzen uit en vormen zij zelf mondiale netwerken.

Aanvankelijk heeft de sarnenwerking binnen de intemationale organisaties van sarnenwerkende

nationale accountantskantoren een nogal vrijblijvend karakter. Aan het eind van de jaren tachtig is

deze vrijblijvendheid verdwenen. Voor een dienstveriening van hoge kwaliteit is het nodig een

interne discipline binnen en tussen de tot de organisatie behorende lid-firma's tot stand te brengen.

Aan bet begin van de jaren tachtig kennen we de 'Big Eight' of de 'Big Nine'.! Tabel1.2 geeft dit

weer. In de tweede helft van de jaren tachtig komt door fusies de 'Big Six' tot stand.

I Tot de oorsprookelijke 'Big Eight' behoort niet KMG.



TabeI 1.2: De 'Big Nine' in 1983 (wereldranglijst)
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I. Arthur Andersen
2. Peat Marwick International
3. Coopers & Lybrand International
4. Price Waterhouse
5. Klynveld Main GoerdelerlKMG
6. Emst & Whinney International
7. Arthur Young International
8. Deloitte Haskins & Sells
9. Touche Ross International

Omzet in mIn dollar
1.238
1.230
1.100
1.013
1.000

972
955
900

_(1)

Bron: International Accounting Bulletin (lAB). december 1983.

(I) Firma weigerde omzet aan lAB bekend te maken.

Medewerkers
24.292
27.000
30.000
25.141
29.500
21.500
23.040
25.760
22.300

Redenen voor fusies zijn: een betere toegang tot nationale en internationale markten door weder-

zijdse aanvu1Jing.versterking van de positie in de concurrentiestrijd, voortgaande internationaJisering

van het bedrijfsleven, druk op de honoraria, investeringen in informatietechnologie, strijd om de

rangorde (Berendsen, 1990. pag. 222).1 De wens om ten tijde van de eenwording van de Europese

markt (officieel 1januari 1993) een zo stevig mogelijke concurrentiepositie te hebben verworven

vormt eveneens een motief om in de jaren tachtig fusies en samenwerkingsverbanden tot stand te

brengen. Berendsen merkt op: Het komt ODS voor dat naast de bovenvermeJde zakelijke redenen voor

schaaIvergrotiog er ook emotioneIe factoren een rol hebben gespeeJd, bijvoorbeeJd de strijd om welke

combinatie de grootste ter wereld en in' Nederland zal worden (Berendsen, 1990, pag. 223). Dit

wordt bevestigd in een interview dat de eerste intemationale voorzitter van KPMG (Butler) gafbij

zijn pensionering (Financial Times, 7 januari 1994). Hij spreekt van de 'fusiemanie' die in 1984 in

de Verenigde Staten begon. Iedereen wilde groter worden. De fusie met KMG kwam voor Peat

Marwick niet voort uit een economische behoefte. Zij paste binnen de 'continentale' strategie die de

veranderingen in Europa weerspiegeJde. De grote intemationale fusies worden deels dwingend aan

de Nederlandse kantoren opgelegd door - vooraJ - de Amerikaanse partners in de intemationale ac-

I Het motief lot de grote intmJalionaJe fusies is ems aldus verwoord: .... the combination discussions are being undertaken
10benefit from the continuing rapid globaJistion of world economies. the accelerating pace of technological change. and
the broad-based need for new services and investments. These developments are creating a demand for increased
worldwide professional and financial resources with which 10 serve clients' needs.' Dit was bij de aankondiging van de
voorgenorren fusie van Arthur Andersen en Price Waterhouse in International Accounting Bulletin. augustus 1989. een
fusiepoging die overigens misluJcte.
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countantsorganisaties.' Aan het eind van de jaren tachtig kennen we de 'Big Six'. Uit de tabellen 1.3

en 1.4 blijkt de groei van deze intemationale organisaties en de wijzigingen in de ranglijst, in het

bijzonder onder invloed van (internationaie) fusies.

Tabell.3: De 'Big Six' in 1992 (wereldranglijst)

1. KPMG
2. Ernst & Young
3. Arthur Andersen
4. Coopers & Lybrand
5. Deloitte Touche Tohmatsu
6. Price Waterhouse

Omzet in min dollar
6.150
5.701
5.577
5.350
4.800
3.761

Medewerkers
73.500
64.200
62.134
66.400
56.000
48.600

Bron: lAB, 23 december 1992

Tabel 1.4: De orozet van de grootste accountantsgroepen (wereIdwijd. in miJjoenen dollar)

1982 1987 1992

PM! 1.150 3.250 6.150 KPMG

KMG 970

AY 955 1.702 5.701 Ernst & Young

E&W 887 1.778

AA 1.123 2.316 5.577 Arthur Andersen

C&L 1.066 2.000 5.350 Coooers & Lvbrand

DH&S 852 1.536 4.800 Deloitte Touche Tohmatsu

TR 800 1.450

PW 946 1.804 3.761 Price Waterhouse

Bron: International Accounting Bulletin. 1982-1993.

I Hierop is onder meer gewezen door Obers in een interview ten behoeve van PraJaijk REgister Accountants 89/90
(pag. 21-22) en lzeboud (1992).
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Wereldwijd blijkt sprake te zijn van een voortgaande concentratie. In 1986 verdiende de Big Six 86

procent van het totale inkomen van de twaalf grootste internationale accountantsorganisaties, in 1991

is dit percentage gestegen tot bijna 88 procent (The Accountant, januari 1992, pag. 17). Dit is niet

verwonderlijk a1sde conc1usies van het in opdracht van de Europese Commissie uitgevoerde NERA-

onderzoekjuist zijn dat de twee belangrijkste factoren die de keuze van de client voor een accountant

bepalen, zijn: een internationaa1netwerk en reo van de Big Six (Ridyard en De Bolle, 1992, ook: The

Accountant, april 1992, pag. 11). Onderstaande tabel geeft een verdeling van de marktaandelen van

de Big Six.

Tabe11.5: Marktaandelen Big Six

- Arthur Andersen

- Coopers & Lybrand

- Deloitte Touche Tohmatsu International

- Ernst & Young

- KPMG

- Price Waterhouse

199211993

14%

17%

20%

18%

20%

11%

199111992

10%

16%

21%

21%

21%

11%

Bron: Jaarverslag 199211993 Deloitte & Touche, database DTTI (3080 ondernemingen met een

omzet van minimaal een miljard dollar).

Is de markt voor accountantsdiensten een mondiale markt? Ridyard en De Bolle (1992) constateren

dat binnen iedere lidstaat van de Europese Gemeenschap er een duidelijke en afzonderlijke markt is

voor de controle-opdrachten van 'grote ondememingen'. Om in deze deelmarkt te overleven is een

krachtig internationaal netwerk een vereiste. Niet de bedrijfstak maar wei deze deelmarkt is als

mondiaal te typeren. Zij geloven dat de bewering dat kJeine en middelgrote accountantsfirma's niet

in staat zijn te voorzien in de intemationale behoeften van grote clienten niet langer geldig is. Zij

hebben immers ook een goed bereik van de be1angrijke markten en de uniforme kwaliteit binnen de

Big Six-netwerken mag worden betwijfeJd. De Big Six-kantoren hebben wei een sterke reputatie.

Vrij algemeen sluit men thans een fusie binnen de groep van de zes grote accountantskantoren in de

wereld uit. Owens (1992) echter is van mening dat fusies tussen accountantskantoren zullen

doorgaan. Daarvoor geeft hij drie redenen: de economische voordelen van schaalvergroting, de

tendens tot concentratie heeft een lange-termijn-karakter en is clientgeorienteerd en de verschillen

in concentratie tussen landen is een krachtig motief om te fuseren. De economische voorde1en van
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het grote kantoor zijn: een grondiger kennis van de materie, hogere tarieven, meer mogelijkbeden

om offertes uit te brengen en betere kansen om de opdrachten te verkrijgen, een efficientere verdeling

van de overhead, een effectievere personeelswerving en meer medewerkers per vennoot.

Ten aanzien van de grote Nederlandse accountantskantoren signaleert Izeboud (1992) met betrekking

tot de uitvoering van intemationale opdrachten de volgende ontwikkelingen:

1. 'one audit finn worldwide'. Steeds meer willen Nederlandse ondememingen met buitenlandse

belangen een accountantskantoor voor de controle van hun intemationale belangen;

2. 'local lead partner'. Elk intemationaal netwerk kent de dominante rol van de lead partner die

internationaalleiding geeft. In deze rol moeten operationele beslissingen over aangelegenheden

als wereldwijde bemanning, rapportering enfees genomen kunnen worden. Er is dan vaak sprake

van 'centrally managed audits' en de uitvoering van opdrachten vindt plaats op basis van uniforme

werk- en communicatiemethoden.

In de jaren negentig is er naar de mening van Izeboud (1992) (haast) geen sprake meer van een

Nederlandse controle (audit) bij de grote internationaal opererende kantoren. De huidige Nederlandse

richtlijnen (opgesteld door het NIVRA) steunen in belangrijke mate op de internationale standaards.

Er is eigenlijk sprake van op de Nederlandse situatie toegespitste intemationale richtlijnen. Boven-

dien worden door de meeste grote kantoren de controlerichtlijnen gehanteerd, die zijn opgesteld

binnen de wereldwijde netwerken om goede en snelle communicatie, training van de medewerkers

en een efficiente organisatie van internationale opdrachten te bevorderen: 'Het gevolg van een en

ander is dat nieuwe stafleden van de grote N ederlandse kantoren hun eerste onderricht in de accoun-

tantscontrole krijgen op basis van de standaard-controle-aanpak van het betreffende internationale

kantorennetwerlc. Soms vindt dat eerste onderricht ook nog in het buitenland plaats, wat vaak minder

duur is. Soms gebeurt dat zelfs in de Engelse taal, zeker bij praktijkgroepen die veel internationale

opdrachten hebben, en het is ook nog denkbaar dat de docent een buitenlander is. Het 'Nederlandse'

aan de controle bestaat nog slechts uit specifiek Nederlandse omstandigheden en regels. De

internationale benadering wordt u» voor Nederland aangepast naar analogie van de wijze waarop het

beroep met de richtlijnen omgaat' (vergelijk Bindenga, 1991. Brennan. 1979). In het dagelijkse leven

van het grote kantoor wordt bijna geen enkele beslissing aileen lokaal genomen. Of het nu betreft

het briefpapier, de lay-out van brochures, de huisstijl, de beroepsaansprakelijkbeidsverzekering,

softwarepakkettten, consultancyprodukten, branchespecialisaties, controlebenadering of bijvoorbeeld

cursusprogramma's. Beslissingen over al dit soort zaken worden genomen binnen het internationale

verband.
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Een belangrijk probleem bij internationale samenwerking dat door onze informant van Dijker en

Doornbos werd gesignaleerd is, dat de wijze waarop bet beroep wordt uitgeoefend tussen sommige

landen aanzienlijke verschillen laat zien. In een aantallanden opereert men als een onderneming (die

diensten aanbiedt), in een aantal andere als vrije-beroepsbeoefenaar. De grotere kantoren zijn

ondernemingen. Zelf heeft hij ook nog weI meegemaakt dat men primair vrij-beroepsbeoefenaar was

en secundair ondernemer. De internationale organisatie moet met deze verschillen rekening houden,

evenals met de - soms grate - verschillen in cultuur en ervaringswereld van mensen. Die verschillen

zullen altijd een factor blijven.

Samenvattend, de ontwikkeling van bet accountantsberoep in bet algemeen, en bet grote

accountantskantoor in bet bijzonder, heeft gelijke tred gebouden met de ontwikkeling van de

clientenkring. De uitingsvormen hiervan zijn vooral: de schaalvergroting, de differentiatie van de

organisatiestructuur, I de verbreding van en specialisatie binnen de dienstverlening", de tecbnologi-

scbe ontwikkeling, de professionalisering van het management en de beroepsuitoefening en de

internationale samenwerking (o.a. Metzemaekers, 1983, pag. 186, Sturm, 1989, pag. 11, 13). De

Nederlandse markt voor accountantsdiensten beeft in de jaren tacbtig versneld ingrijpende

veranderingen ondergaan. Et is sprake van een toenemende commercialisering en internationalisering

en van gewijzigde en verscberpte concurrentieverboudingen (Leeflang e.a., 1992). In bet bijzonder

internationalisering beeft onze belangstelling. Het ontwikkelen van intemationale dienstverlening

beeft in deze periode aanzienlijk aan betekenis gewonnen en is gebleken een onomkeerbaar proces

te zijn. Zij is in bet bijzonder vormgegeven door fusies en internationale samenwerking. De

bedrijfstak is er in boge mate door bemvloed. De verwacbting lijkt gerecbtvaardigd dat deze

ontwikkeling zich zal voortzetten. Uitbreiding en intensivering van de samenwerking binnen de

internationale netwerken lijkt de ontwikkeling in de jaren negentig te blijven bepalen.

I Soeting (1982) wijstop bureaucratisering.

2 Onder accountants leeft de verwachting dat specialisatie rich zaI voortzetten. De kantoren zuJlen moeten voorzien
in 'more rapid and flexible client services with specially trained professional staff (JAB, september 1992, pag, 9-10).
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3. De ontwikkeling van de softwaredienstverlening

Inhet midden van de jaren zestig worden in de Verenigde Staten, de bakerrnat van de computer- en

software-branche, de eerste softwarehedrijven opgericht. In de beginperiode hebben deze onder-

nemingen het moeilijk. Hardware, software en een aantal diensten worden narnelijk voor cen prijs

verkocht, De programmatuur wordt door de hardwareleveranciers verzorgd. Op 23 juni 1969 besluit

de Amerikaanse computerfabrikant mM om de prijzen van de hardware en software te ontkoppelen.

Hierdoor krijgt de onafhankelijke softwaredienstverlening op deze datum bestaansrecht.

In het midden van de jaren zestig worden ook in Nederland de eerste softwarebedrijven opgericht.

Een groot aantaI bedrijven is sinds die tijd van start gegaan. De markt is voldoende groot voor

expansie en de aandacht van de bedrijven gaat vooral uit naar een zo groot mogelijk marktaandeel

en naar groei in omvang of winst De branche heeft tot op heden de grootste groei gekend in de jaren

tachtig (zie bijlage 6 voor omvang markt in 1987).

Onder IT (informatietechnologie)-dienstverlening wordt in dit onderzoek verstaan (maat-

werk)softwaredienstverlening en andere op de automatisering gerichte dienstverlening, zoals beheer

en onderhoud van computersystemen (facilities management) en computer services (bijvoorbeeld

verzorgen van sa1arisverwerlc:ing).De ontwikkeling van deze dienstverlening wordt geillustreerd met

onderstaande tabellen.

Tabel1.6: Bedrijven in de IT-dienstver1ening 1985-1989

Medewerkers in dienst 1985 1987 1989

o (eenmansbureaus)
1 tot 20
20 tot 100
100 en meer
Totaal aantaI bedriiven:

2.087
714
102

--.-U
2.916

2.513
1.013

132
~
3.676

4.328
1.418

194
~
5.973

Bron: Van der Tang (1992, CBS-gegevens)

Van de in deze tabel opgenomen ondememingen hielden in 1989 naar schatting 1500 bedrijven zich

hoofdzakelijk bezig met de ontwikkeling van software. De Nederlandse markt voor IT-dienstverle-

ning heeft zich in de jaren tachtig storrnachtig ontwikkeld, zoals blijkt uit onderstaande tabel.
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Tabell 7: De Nederlandse markt v~~r IT-dienstverlening 1981-1989

3.480

1.704

355

1.561

Bedragen in miljoenen guldens 1981 1984 1985 percentage groei

'81-'85

pakketsoftware 284 695 963 340
maatwerk en advies 459 754 944 206

opleiding, facilities management 110 170 213 194

computerservice 698 950 1027 147
,

voorspelling IDC

Bron: IDC (1986)

1989'

Her Financieele Dagblad (7 oktober 1988) publiceerde onderstaande figuur van de Nederlandse

automatiseringsmarkt.

Figuur 1.1: De IT-markt in Nederland in 1987

1987: i15,7 mrd
"JPIllItlD.lr en ooderboud f11,2 mrd, mware en services f4,S mrd

fl,6rn:d

IIIWD' flO JlTd

Een gangbaar onderscbeid is bet leveren van maatwerksoftware versus het 1everen van standaard-

of pakketsoftware. Onder softwaredienstverlening wordt verstaan het bouwen van maatwerkcom-

putersoftware en bet leveren van daaraan gerelateerde diensten, te weten consultancy enopleidingen.

De maatwerkdienstverlening kan ook inhouden het aanpassen en/of uitbouwen en implementeren van

pakketsoftware (ook weI aangeduid als 'romppakket'). De diensten worden geIeverd aan zakelijke

relaties en rea1isatie vindt plaats volgens de specificaties van de client. De dienstverIening kan
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geschieden tegen uurtarief of tegen een vaste 'aanneemsom'. Draagt de dienstver1ener geen

projectverantwoordelijkheid maar ste1thij alleen personeel ter beschikking, dan wordt gesproken van

detachering. Onder een software-ondernerning wordt verstaan een onderneming die als hoofd-

activiteit heeft de ontwikkeling en marketing van software'. Over de kenmerken van software-

ondemerningen merkt Van der Tang (1992, pag. 17) op dat de voomaamste activa niet bestaan nit

fysieke kapitaalgoederen maar nit immateriele personele capaeiteiten. De afbankelijkheid van 'human

resources' bij aanbieders van pakketsoftware lijkt wat geringer te zijn dan bij aanbieders van

maatwerk, omdat zij met hun produkt over een meer rnateriee1 en duurzaam technologisch aetief

beschikken dan de maatwerkaanbieders, die voor iedere client een nieuw produkt ontwikkelen. Het

onderscheid produkt- versus dienstengeorienteerd heeft mede consequenties voor de eventuele

intemationalisatiemotieven van de software-ondememingen en de vorm(en) waarin zij tot de

buitenlandse markt(en) toetreden (zie ook Van der Tang, 1992, pag. 5).

De produktie van software is vanaf de jaren zestig tot in de jaren tachtig een ambaehtelijke bezigheid.

Er worden eenvoudige gereedschappen gebruikt. In de tweede helft van de jaren tachtig komen

hulprniddelen in gebruik die de produktiviteit verhogen. Deze staan bekend als 'case-tools' (case =

computer aided software engineering). De methoden voor het ontwikkelen en bouwen van software

krijgen daarmee een meer industrieel karakter (vergelijk James Martin, 1986, De Kruyf, 1989).

Inonderstaande tabellen is de ontwikkeling van de Nederlandse softwaremarkt van 1981 tot en met

1988 weergegeven (Vander Tang, 1992, pag. 9).

I Zie voor diverse definities De Kruyf (1989), Pons (1989), Van derTang (1992), OESO (1989).
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Tab~11.8· Qmv@g SQftwaremarkt (in miljo~nen g:uld~ns)

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Pakketten 284 295 513 695 965 1.254 1.620 2.000

Software-

dienstverlening 459 573 638 754 945 1.132 1.305 1.450

Totaal 743 868 1.151 1.449 1.910 2.386 1.925 3.450

Bron: IDC (1989)

Tabe11.2: Gro~iperc!<ntag~s SQftwaremarkt (t.Q.v. het vOQrgll<!Dd~jaar)

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Pakketten 3,9 73,9 35,5 38,8 29,9 29,2 23,5

Softwaredienstverlening 24,8 11,3 18,2 25,3 19,8 15,3 11,1

Totaal 16,8 32,6 25,9 31,8 24,9 22,6 17,9

Bron: IDC (1989)

Uit bovenstaande tabellen kan het volgende worden geconcludeerd:

• De totale softwaremarkt is in de jaren 1981 tot en met 1988 bijna vervijfvoudigd .

• Sinds 1986 is het groeipercentage van de softwaremarkt gedaald van bijna 32 procent tot bijna

achttien procent in 1988.

Binnen Europa heeft Nederland een van de grotere softwaremarkten. Dit blijkt uit diverse

onderzoek.en.in verhouding tot het bruto nationaal produkt heeft Nederland in de jaren tachtig zelfs

de grootste softwaremarkt van Europa (zie Appendix, tabel I).

Een van de grote problemen in de jaren tachtig in de automatiseringsbranche is het tekort aan

gekwalificeerd personeel. De schaarste heeft betrekking op alle functies in de automatisering, van

programmeur tot specialist. De oorzaak is gelegen in de grote behoefte aan deze medewerkers en in

het feit dat opleidingsmogelijkbeden in Nederland traag op gang komen (ABN-rapport, Pons, 1989).

De ontwikkeling van de werkgelegenbeid in de automatiseringsdienstverlening blijkt uir onder-

staande figuur.
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Figuur 1.2: De ontwikkeling van de werkgelegenbeid in de automatiseringsdienstverlening

tussen 1978 en 19840983 - l00l.
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Bron: Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (1987, pag. 36).

James Martin (1986) merkt in zijn rapport op dat de Nederlandse softwarebranche sterk gericht is op

maatwerk en dat zij qua structuur een versnipperd beeld te zien geeft. Van de dan 120.000

werknemers in de informaticasector werkt de helft bij gebruikersorganisaties, de andere helft bij

informatietechnologie (IT)-ondememingen. Hiervan werken er naar schatting 11.000 in de soft-

warebranche. Daarvan zijn er circa 6500 werkzaam bij de 37 grotere ondernemingen die zijn

aangesloten bij de branchevereniging Cosso (Vereniging van Computer Service- en Software

Bureaus)'. Ondanks het kJeinschalige karakter van de bedrijven signaleert James Martin toch een

concentratie van ondememingen. Onderling en tussen de verschillende softwarebureaus en

systeemhuizen vinden in de jaren tachtig fusies en ovememingen plaats. Deze schaalvergroting is

noodzakelijk omdat de omvang van maatwerkprojecten toeneemt en de ontwikkeling van pakketten

grote investeringen met zich meebrengt. Het draagvlak van deze nieuwe onder-nemingen is in het

algemeen groter, zodat ze beter bestand zijn tegen de risico's die deze trends met zich meebrengen.

Verder kunnen de bedrijven door middel van overnemingen hun deskundigheid in bepaalde

marktsegmenten vergroten. De Nederlandse softwarebranche voldoet in het algemeen in de jaren

I In 1993 gefuseerd met Vifka Informatica.
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tachtig met aan de voorwaarden om deze branche van intemationaIe potentie te doen zijn.

Voorwaarden daartoe zijn: strategische beleidskeuze vanuit een visie op de markt, een nauwe

aansluiting op de trends in de informatietechnologie, verbetering van de produktiemethoden, een

intemationaaI afzetgebied en financiele draagkracht (James Martin, 1986, pag. 6).

Inde Automatiseringsbijlage van Het Financieele Dagblad (7 oktober 1988) wordt een beschrijving

gegeven van de Nederlandse rnarkt Op de NederIandse softwaremarkt vaIt de dominante positie van

Volmac op. In andere landen hebben de grootste software-ondernemingen veelaI een marktaandeel

dat de helft van het marktaandeel van Volmac bedraagt. In de door IDC opgestelde 'top 50' van de

Europese software- en servicebranche steeg Volmac van de 26e plaats in 1983 tot de 8e in 1986.

Volrnac Software Groep (vanaf september 1993 Cap Volmac Group geheten) vermeldt in haar

introductiebericht ten behoeve van notering aan de Amsterdamse Effectenbeurs (1988) dat haar

marktaandeel in de sector 'professionele diensten' in de voorafgaande jaren naar baar schatting 25

procent bedroeg. Vande totaIe software- en computerservicemarkt is haar aandeel ruim 9 procent

(van een markttotaaI van 4,5 miljard gulden).

De OESO signaIeert aan bet eind van de jaren tachtig in de softwaremarkt schaaIvergroting van de

ondememingen en concentratietendensen (OECD, 1989, pag. 13). Het Amerikaanse tijdschrift

Datamation (15 juni 1990, pag. 121) verwacht in de jaren negentig verscheidene fusies tussen

Europese aanbieders van informatietechnologie. Wereldwijd wordt er een verdergaande

intemationaIisering van de softwarebranche verwacht, onder andere door het onderzoekbureau IDC

(Computerworid, 24 januari 1990, pag. 26). Een rol daarin spelen multinationaIe ondememingen, die

van hun softwareleverancier een multinationaIe aanpak verlangen (OESO, 1989, pag. 60).

De IT-branche heeft zich inNederland sterk kunnen ontwikkelen. In de Nederlandse IT-markt is een

aantaI sterke nationaIe spelers aanwezig, die zich vooraI richten op softwarebouw. In aIgemene zin

wordt de markt gekenmerkt door enkele grote ondememingen en is er in de breedte sprake van

kleinschalige bedrijvigheid. In Nederland hielden zich in 1991 naar de mening van De long en Van

Bemmel (1992, pag. 103) meer dan 2200 bedrijven bezig met het aanbieden van IT-produkten of

diensten. HetCBS (1993-4, CBSL 27/1) gaat ervan uit dat er in 1991 in de branche 350 ondernemin-

gen werkzaam waren met 10 of meer werknemers (dit is 6,1 procent van bet totaaI aantaI

ondememingen) en dat deze ondememingen 6,0 miljard ornzet behaaIden (79 procent van de totaIe

omzet in de IT-branche) en werkgelegenheid boden aan ruim 32.000 personen (circa 73 procent van

het totaaI). Het onderzoekbureau IDC Benelux gaat ervan uit dat de Nederlandse markt van IT-
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dienstverlening 6000 aanbieders telde in 1992. Van deze markt is dertig procent in handen van de

vijf grootste aanbieders: Cap Volmac, Getronics, Raet, RCC en BSO/Origin. Het aantal eenmans-

bedrijfjes neemt begin jaren negentig snel toe (Het Financieele Dagblad, 21 oktober 1993). Hieraan

tegengesteld is dat schaalvergroting in de Nederlandse IT -branche noodzakelijk wordt geacht om te

kunnen voldoen aan de vraag naar grotere projecten, om beter te kunnen omgaan met de toenemende

complexiteit en om meer tegemoet te kunnen komen aan de vraag naar full-service-dienstverlening

(De long en Van Bemmel, 1992, pag. 104). De verwachting is dat het aantal in de IT-branche

werkzame personen verder za1 groeien als gevolg van uitbreiding in de dienstverlening (De Jong en

Van Bemmel, 1992, pag. 141).

AI in de jaren tachtig is de trend in de markt dat het belang van pakketsoftware toeneemt ten koste

van maatwerlcsoftware. Dit impliceert een toenemende industrialisatie van de softwareproduktie en

een ontwikkeling van ambachtsman/pionier naar producentlmarketeer (James Martin, 1986). De

markt van softwarepakketten groeit ook in de jaren negentig harder dan die van softwaredienstverle-

Ding.Er valt een zekere verdringing van maatwerk door pakketten te constateren. Voor de toekomst

wordt door het onderzoekbureau IDe Benelux een voorzetting van deze trend verwacht (Automatise-

ring Gids, 8 augustus 1990). Van der Tang (1992, pag. 18) merkt daarbij terecht op dat de grens

tussen maatwerk- en pakketsoftware aan het vervagen is. Twee ontwikkelingen zijn hiervoor

verantwoordelijk:

- door de toepassing van geavanceerde hulpmiddelen (de zogenoemde "case-tools" en "4GL-tools")

en standaardontwikkelingsmethoden wordt een steeds grotere standaardisatie bereikt;

- door zogenoemde modu1ariseringen parameterisering van standaardsoftware wordt het steeds beter

mogelijk tegemoet te komen aan uiteenlopende wensen van individuele gebruikers.

Op basis van de toepassing van een nieuwe methodiek (gericht op het vermijden van dubbeltellingen)

publiceerde IDC Benelux augustus 1993 de onderstaande gegevens over de Nederlandse IT-markt.
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Tabell.lO: De IT-bestedingen in Nederland 1992-1994 (in miljoenen guldens)

Hardware

Pakketsoftware

Services'!'

1992

6213.4

2853.7

4552.6

1993

6041.3

3080.1

4652.2

1994

5866.7

3433.4

4733.3

Bron: IDC Benelux, augustus 1993

(I) Services worden door IDC onderverdeeld in: maatwerk, detachering, consultancy, proces-

singlnetwerk services, training, onderhoud.

In de eerste helft van de jaren negentig ligt in de softwaredienstverlening het accent op het

ontwikkeIen van standaarden, procedures en methoden voor het ontwikkelen van maatwerksoftware

(De long en Van Bemmel, 1992, pag. 106). Een strategisch belangrijke trend is professionalisering

en institutionalisering. Deze blijkt bijvoorbeeld uit de oprichting in 1993 van Fenit, de nieuwe

branchevereniging voor informatietechnologie. Fenit is ontstaan uit de fusie tussen Cosso (in 1971

opgericht aIs een branchevereniging van softwarebedrijven) en Vifka Informatica (een branchevere-

niging van op hardware gerichte bedrijven). Binnen drie jaar zullen aIle Fenit-Ieden kwaliteits- en

beveiligingscertificaten moeten hebben behaald en een gedragscode moeten naIeven. R&D wordt

krachtig gestimuleerd. Het Fenit-bestuur onderhandeIt met de minister van Economische Zaken over

de inhoud van het begrip R&D in verband met fiscaIe stimulering. Er wordt gewerkt aan een

projectenprogramma op Europees niveau. In Nederland zijn proefprojecten opgezet voor

samenwerking tussen IT-aanbieders, opdrachtgevers, researchcentra en de overheid (Automatisering

Gids, 8 oktober 1993).

Een duidelijke trend in de softwaremarkt is 'terug naar de kernactiviteiten'. Zo heeft bijvoorbeeld

Volmac beginjaren negentig haar pakketsoftware- en systeemhuisactiviteiten afgestoten, Raet heeft

inmiddels (najaar 1993) haar divisie Facilities & Services nagenoeg geheel verkocht en Multihouse

heeft een grote Belgische werkmaatschappij verkocht en gaat zich concentreren op de kernactiviteit

'gemtegreerde informatiseringsoplossingen in Nederland'.

Een andere actueIe trend is 'outsourcing'. Daarbij wordt door de client het complete pakket van

beheer, onderhoud, nieuwbouw en verbouw van de informatietechnologietoepassingen voor lange(re)

tijd in handen van een exteme specialist geIegd, incIusief de zorg voor het betrokken personeel en

de apparatuur. Een breed scala van professioneIe vaardigheden maakt deel uit van de dienstverlening

van deze specialist.
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Een derde actuele trend is de verschuiving van capaciteit naar kwaIiteit. Tot aan het eind van de jaren

tachtig waren de softwarebedrijven vooral aanbieders van capaciteit. Van deze dienstverleners wordt

de laatste jaren naast capaciteit vooral functionaIiteit en verantwoordelijkheid verwacht, niet alleen

voor het werk dat zij in eigen beheer uitvoeren, maar ook voor de diensten of produkten die zij van

elders betrekken. De client verwacht resultaatgerichte dienstveriening. De investeringen in

informatietechnologie worden beoordeeld op toegevoegde waarde en de projecten dienen te worden

uitgevoerd volgens de afspraken (zonder budget- en levertijdoverschrijdingen). Een modeme vorm

van projectbeheer is daarbij een vereiste.

Andere belangrijke actuele trends in de Nederlandse markt voor softwaredienstveriening zijn: I

- verbreding van de dienstverlening;

- 'upgrading' van de dienstverlening (meer strategische en beleidsadviezen);

- speciaIisatie op deelgebieden;

_ de maatwerkprojecten worden groter van omvang en complexer, mede vanwege de sterke

uitbreiding van het aantal computers en gebruikers bij de klant. Steeds vaker wordt gekozen voor

een integrale automatisering van het bedrijfsproces;

_ bij de ontwikkeling van maatwerksoftware wordt een groeiend gebruik gemaakt van reeds

bestaande pakketten voor deelprocessen;

_ ondernemingen hebben in steeds grotere mate behoefte aan adviezen omtrent de toepassing en de

invoering van automatisering in het bedrijfsproces. Dit heeft een gunstig effect op de vraag naar

consultancydiensten;

- de detachering van personeelloopt terug;

_ de accountantskantoren, organisatie-adviesbureaus en hardwareleveranciers trachten hun positie op

de softwaremarkt te verstevigen. De concurrentie zal de komende jaren groter worden;

_ in de toekomst zullen clienten steeds vaker langdurige, strategische relaties met automatise-

ringsdienstver!eners aan. Wellicht is de toekornst aan 'partnerships' waarin aanbieder en client beide

risicodragend deelnemen. De Nederlandse software-ondememingen zullen rich moeten gaan

richten op een specifiek dee! van de Nederlandse markt en al dan niet op intemationaIisatie.

De professionalisering uit zich in het ontwikkelen van standaarden, procedures en methoden met als

doe! te komen tot kwaIiteits- en rendementsverbetering. De grote afnemers van IT-diensten streven

emaar te werken met enige 'preferred suppliers' en met vaste personen van de IT -aanbieder die de

1 Pons (1989. pag. 12-13). De long en Van Bemmel (1992). jaarverslagen 1992 van BSO en CVG. NRC Handelsblad
7 oktober 1993. Het Financieele Dagblad 4 JUDi 1993.
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organisatie en haar systemen kennen (De Jong en Van Bemmel, 1992, pag. 130). Branche- en

materiekennis vormen de hoeksteen voor de dienstverlening. De medewerkers van software-

ondernemingen ontwikkelen zich tot 'knowledge workers'. Het karakter van de relatie tussen

softwaredienstverlener en client verandert van een technische in een 'business' -orientatie, waarbij de

nadruk komt te liggen op gelijkwaardigheid en 'partnership'. De aanbieders van maatwerksoftware

trachten zich om te vormen van 'bodyshoppers' in volwaardige gesprekspartners voor bedrijfs-

problemen (De Jong en Van Bemmel, 1992, pag. 132).

In 1993 zijn de voorspellingen voor de internationale automatiseringsmarkt niet ongunstig. Het

onderzoeksbureau Input verwacht dat de Europese markt voor software en IT-dienstverlening zal

groeien van 82,6 in 1993 tot 127,0 miljard dollar in 1998. Wat betreft de Nederlandse markt is

Heliview eind 1993 van mening dat het dieptepunt in de afname van de groei bereikt is. Het

marktsegment professionele dienstverlening (in hun definitie: opleidingen, onderhoud, detachering,

in-service verwerking, outsourcing, facilities management en extern advies) zal toenemen van 35

procent van het totaal aan bestedingen in 1992 tot 39 procent in 1994. De totale markt voor IT-

bestedingen zal na een afname in 1993 van 1,1 procent (t.o.v. 1992) in 1994 naar verwachting met

3,7 procent stijgen (t.o.v. 1993) tot 12,7 miljard gulden (IT market outlook 1992-1994, Heliview,

oktober 1993).

Samenvattend, de Nederlandse markt van softwaredienstverlening is de pioniersfase ontgroeid. Zij

ontwikkelt zich tot een volwassen bedrijfstak. Na de stormachtige ontwikkeling in vooral de jaren

tachtig is de groei van de markt sterk ingekrompen. De concurrentie is verscherpt. Om in de nabije

toekomst te overleven zullen de softwarebedrijven op de nieuwe trends in de informatietechnologie

moeten inspelen en specialismen moe ten ontwikkelen. De aanbieders zullen kennis moeten hebben

van de markten en de bedrijfsprocessen van hun klanten. De concentratie zal zich zowel nationaal

als internationaal voortzetten. Er zullen fusies en overnames plaatsvinden. Bedrijven zullen in

toenemende mate samenwerking zoeken met nationale en intemationale partners. Grote opdrachtge-

vers verlangen van software-ondernemingen dat zij hen volgen op buitenlandse markten. Het

spelersveld is zich bovendien aan het wijzigen. Tot de nieuwe medespelers behoren grote

Amerikaanse IT-ondememingen (zoals EDS, Andersen Consulting, Computer Sciences Corp. (CSC)

enmM).
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4. Samenvatting

IntemationaIisatie is sinds de jaren zeventig een belangrijk thema inbet bedrijfsleven. De groeiende

betekenis van intemationalisatiemotieven als risicospreiding, nieuwe groei, bebalen van schaal- en/of

scopevoordelen, bedienen van multinationale klanten en wegvallen van bandelsbelemmeringen beeft

bet intemationaal opereren van ondememingen kracbtig bevorderd. Traditioneel zijn scbaalvoordelen

voor ondememingen in de zakelijke dienstverlening minder belangrijk om te expanderen dan voor

industriele ondememingen. Dit onderscbeid is ecbter recentelijk aan betekenis gaan afnemen. Twee

sectoren uit de zakelijke dienstverlening waartussen de intemationalisatie sterk uiteenloopt, zijn de

accountancy- en de softwaredienstverleningbrancbe. Econorniscbe maar ook andere, zoals

professionele, redenen spelen een rol in bet intemationalisatieproces. In dit promotie-onderzoek is

in bet bijzonder de intemationalisatie van deze twee brancbes bestudeerd. Dit is gebeurd aan de band

van drie centrale onderzoeksvragen:

1. wat waren de motieven tot intemationalisatie;

2. voor welke toetredingsvormen tot de buitenlandse markt is gekozen in bet proces van

intemationalisatie;

3. wat zijn de gevolgen van intemationalisatie, in bet bijzonder met betrekking tot de structuur en

bet management van de intemationale dienstverlening.

Het onderzoek is uitgevoerd binnen bet theoretiscb kader zoals dat is ontwikkeld in bet volgende

boofdstuk.



31

2. RET THEORETISCH KADER

1. lnIeiding

Er is een rijke varieteit aan benaderingen en theorieen om het ontstaan, de groei en het functioneren

van de multinationale onderneming te verklaren. In de literatuur treffen wij dan ook een grote

verscheidenheid aan interesses voor en definities van de multinationale onderneming aan. Caves

(1982) bijvoorbeeld, definieert de multinationale onderneming als een onderneming die

produktievestigingen verspreid over tenminste twee 1anden beheerst. Welch en Luostarinen (1988)

zijn geinteresseerd in internationalisatie als bet proces van toenemende betrokkenheid bij activiteiten

over de grenzen heen. Bartlett en Ghosbal (1992) stellen dat een multinationale onderneming zich

onderscheidt doordat zij een interne organisatie creeert om grensoverschrijdende taken en transacties

intern uit te voeren in plaats van zicb afhankelijk te maken van handel op de externe markt. In dit

hoofdstuk bespreek ik diverse benaderingen en theorieen en formuleer ik dertien bypothesen ten

behoeve van het uitvoeren van de studie.

2. Internationalisatiemotieven

2.1. Internalisatie- en transactiekostentheorie

In de economische organisatietheorie beeft bet onderwerp internationalisatiemotieven te maken met

vragen a1s: Waarom bestaan er ondememingen? En waarom bestaan er multinationale ondememin-

gen? Wat zijn de voordelen van een mu1tinationale ondememing met interne transacties boven

transacties via de markt? Het stellen en beantwoorden van dit soort vragen is terug te voeren op het

functioneren van de markt. In een ideale marktsituatie bevat de prijs aile informatie die nodig is voor

het coiirdineren van transacties. Er zijn ecbter vele situaties waarin dit niet bet geval is en er specifiek

kosten gemaakt moeten worden om toch in de benodigde informatie te voorzien. Er bestaan zelfs

fundarnentele informatieprob1emen die niet kunnen worden opgelost met het prijsmechanisme.

Sommige van deze problemen kunnen wei worden aangepakt door coordinatie binnen een

organisatie. Organisaties ontstaan in deze optiek als oplossingen voor informatieproblemen.

'Organisations are more suited to deal with certain information problems than markets' (Douma en
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Schreuder, 1991, pag. 13). Een bekende gedachte van R.H. Coase is: The main reason why it is

profitable to establish a finn would seem to be that there is a cost of using the price mechanism.'

De internaIisatietheorie ziet de multinationaIe ondememing aIs een bepaaIde vorm van economische

organisatie. Als de grondleggers van deze benadering kunnen worden aangeduid Hymer (1976) en

Coase (1937). Vertegenwoordigers van deze benadering zijn Kindleberger (1960), Buckley en

Casson (1991), Casson (1982, 1987), Caves (1982), Dunning (1981, 1988), Hennart (1982) en

Rugrnan (1981). Dit type literatuur heeft aIs gemeenschappelijk kenmerk dat het er de nadruk op legt

dat de multinationaIe onderneming economische activiteiten of markten internaliseert. De

'intemalisatieschool' besteedt bijzondere aandacht aan de voordelen en kosten van internaliseren.

Verschillende typen imperfecties in marlcten voor intermediaire produkten (diensten) kunnen worden

geidentificeerd. De imperfecties zijn het sterkst aanwezig in markten voor kennis. De transactiekos-

tenbenadering ziet de multinationale onderneming ook als een antwoord op het faIen van de markt

maar voorziet in een raarnwerk om onderscheid te maken tussen die transacties die wei en die niet

dienen te worden gemternaliseerd. Zander zo'n raarnwerk is de theorie incompleet (Teece, 1986).

Baanbrekend werk heeft Hymer gedaan met zijn dissertatie-onderzoek waarvan bij de resultaten in

1960 presenteerde. Het onderzoek dat Hymer (1976)' heeft uitgevoerd, was erop gericht de

onderliggende kenmerken te identificeren van multinationale ondernemingen die ze een voorsprong

geven op de lokale concurrentie. Een lokale (binnenlandse) onderneming beschikt in eerste aanleg

over een aantal voordelen ten opzichte van een buitenlandse onderneming:

- zij heeft kennis van voorkeuren van afnemers, van wet- en regelgeving, taaI, cultuur en zakelijke

gewoonten;

- zij heeft niet de kosten en nadelen die de buitenlandse ondememing heeft door het werken op

afstand, zoals reizen, tijdverlies en beperkte communicatiemogelijkheden.

Hymer stelt als een van de eersten de vraag waarom ondememingen toch (kunnen) internationalise-

reno Hij beargumenteert dat een investeerder die succesvol is in het buitenland, beschikt over

bepaaIde voordelen die monopolistisch of monopsonistisch van aard zijn. Dit zijn voordelen zoaIs

kennis of vaardigheden, ondememerschap of toegang tot kapitaal, voordelen die in het buitenland

meer kracht hebben dan op de thuismarkt. Een andere vraag die bij aan de orde stelt, is waarom een

ondememing niet probeert om bet beste van beide werelden' te hebben, dat wil zeggen het

overdragen van de tecbnologie terwijl de kosten worden vermeden van het zaken doen in het

, In 1976 is zijn dissertatie uit 1960 postnum in boeIcvonn uitgebracht.
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buitenland. Dit is mogelijk door de technologie op basis van een Iicentie-overeenkomst ter

beschikking te stellen aan IokaIe ondernemingen. Hymer's antwoord komt erop neer dat de markt

voor kennis geen volkomen mededinging kent Het zijn marktonvolkomenheden die de multinationa-

Ie onderneming in staat steUenin buiteniandse markten een monopolievoordeel te exploiteren dat zij

in haar thuismarkt heeft verworven. De onderneming zal er de voorkeur aan geven zelf in het

buitenIand te investeren in pIaats van een licentie-overeenkomst af te sluiten om mogelijke bilateraal-

monopoliesituaties te vermijden. Zij voorkomt daarmee dat er misbruik wordt gemaakt van haar

kennis en dat er kostbare meningsverschillen ontstaan tussen de onderneming en de licentienemer.

Casson (1987) beargumenteert dat Hymer niet scherp onderscheidt tussen twee soorten marktonvol-

komenheden. De eerste soon houdt verband met de marktstructuur en de tweede met transactiekos-

ten. Transactiekosten zijn een gevoig van het omschrijven van de eigendomsrechten, het voeren van

onderhandelingen, het bewaken van de naleving van overeenkomsten en het eventueel afdwingen

ervan. Hymer Iegt geen expliciete relatie tussen zijn benadering en het werk van Coase (1937). Dit

is wei gedaan door schrijvers als Buckley en Casson (1991, eerste druk 1976) en Caves (1982). Hun

benadering van de multinationale ondernerning gaat terug op de klassieke vraag van Coase waarom

de scheiding tussen de bestuurlijke aanwending van rniddelen binnen de onderneming en de

aanwending van middelen tussen ondernemingen via de markt zich daar bevindt waar zij is. Deze

auteurs achten de verwachting gerechtvaardigd dat het winstgevendste patroon van ondernemingsge-

wijze produktie uiteindelijk zal overheersen. Genoemde schrijvers zoeken naar een antwoord op de

vraag 'waarom worden vestigingen in verschillende landen gebracht onder gemeenschappelijk

eigendom en beheer?' De kern van het antwoord is 'omdat de transactiekosten die worden gemaakt

op de markten voor intermediaire produkten, kunnen worden verminderd door deze markten binnen

de ondememing te brengen'. Deze benadering die bekend staat als de intemalisatiebenadering is

algemeen van karakter. Het concept van het intermediair produkt dat zij toepast, kan aIle

verschillende soorten goederen of diensten omvatten die worden overgedragen tussen de ene

activiteit en een andere binnen het produktieproces (zie Casson, 1987).

Het onderwerp dat in de intemalisatietheorie van de multinationale onderneming overheerst, is de

exploitatie van eigen kennis (proprietary knowledge). Kennis is in de theorie van de multinationale

ondemerning een erg breed concept. Het omvat tenminste drie onderscheiden soorten kennis:

technische, marketing- en managementkennis.
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Kenmerken van kennis zijn (zie onder meer Casson, 1979):

- bet produceren van de eerste eenheid is gewoonlijk duur, daama vindt vermenigvuldiging vrij

gemakkelijk plaats;

- zij kan vele aanwendingen bebben;

- er is aanzienlijke onzekerbeid over de kwaliteit;

- zij is ondeelbaar, maar de capaciteit van een eenheid kennis om diensten te genereren is theoretisch

onbeperkt. Zij biedt 'excess capacity' (Caves, 1982). Kennis wordt daarom een 'publiek goed'

genoemd;

- het afnemen van kennis is onomkeerbaar, zij is niet op proef verkrijgbaar;

- eigendomsrecbten zijn vaak slecbt gedefinieerd, bet uitoefenen ervan is vaak kostbaar.

Voor een succesvolle transactie van kennis is in bet algemeen vereist dat er tussen beide partijen

symmetrie is. Als er een contract is gesloten, kan de transactie nog steeds mislukken als deze moet

plaatsvinden tussen zelfstandige ondernemingen met verschillen in interne cultuur, communica-

tiecodes, kennis of vaardigbeden. Kennis is bovendien veelal deels stilzwijgend van aard en

buitengewoon moeilijk over te dragen zonder intensief persoonlijk contact, dat omvat: onderwijs,

demonstratie en samen doen. Vaak is ondersteuning door een team vanuit de leverende ondememing

nodig omdat organisatieroutines moeten worden overgedragen. Dit kan niet door individuen gebeuren

(Teece, 1985, heeft bierop gewezen, zie ook Buckley en Casson, 1991, Casson, 1987).

Het bezit van kennis moedigt internationale activiteiten aan omdat kennis een internationaal

overdraagbaar actief is (Casson, 1987, vergelijk Ohmae, 1992). Casson (1979) beargumenteert dat

een multinationale onderneming kennis internationaal kan exploiteren zonder wisseling van

eigendom en zonder dat markttransacties plaatsvinden. Deze organisatievorm vergroot de

doelmatigbeid als elke markt lokaal moet worden bediend. De multinationale onderneming is

buitengewoon effectief als een instrument om kennis op een commerciele basis te exploiteren. In het

bijzonder geldt dit als kennis moeilijk is te patenteren en de mondiale markt nauwelijks in gescbeiden

segmenten is te verdelen omdat transportkosten laag zijn. Buckley en Casson (1991) gaan ervan uit

dat internalisatie van kennismarkten een hoge graad van multinationaliteit onder ondernemingen zal

teweeg brengen. Casson (1987a) formuleert de stelling dat multinationale ondernemingen zullen

overheersen in R&D-intensieve bedrijfstakken.

Sinds Hymer zijn onderzoek uitvoerde, beeft zicb een vooraanstaande 'internalisatiescbool' gevormd.

Teece (1986) geeft een kort overzicbt van de literatuur van deze stroming. Internalisatie resulteert

in betere ontsluiting van informatie, gemakkelijker bereiken van overeenstemming, effectievere
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bekrachtiging van de overeenkomst en een efficienter realiseren van de overdracht (Teece, 1986. pag.

29-30). Op deze benadering gebaseerd geeft Teece zijn eigen verklaring voor het bestaan van de

multinationale ondememing. Deze komt op bet volgende neer: een ondememing ontwikkelt zich

waarschijnlijk tot een multinationale ondememing als:

(a) zij over een bepaald actief bescbikt dat haar een concurrentievoordeel oplevert ten opziehte van

andere ondernemingen (de factor van het strategisch voordeel);

(b) internationale spreiding van de vestigingen economisch voordeel geeft (de lokatiefactor);

(c) interne overdracht van het aetief de hoogste opbrengst geeft (de transactiekostenfactor).'

AIle drie de factoren moeten aanwezig zijn, maar beslissend is het transactiekostenvoordeel. Er is

tussen de factoren onderling een wissel werking.

Inhet geval van een onderneming die professionele diensten levert, wil ik drie typen concurrentie-

voordeel onderscheiden. Dit' zijn kennis, het 'recht' voor een client te werken en de clientenportefeuil-

Ie. Kennis is onder te verdelen in: technische of professionele kennis, branchekennis en management-

kennis. Het'recht' om voor een client te werken is geen formeel recht maar houdt in dat de client er

de voorkeur aan geeft de relatie met de aanbieder/dienstverlener te continueren als zij internationali-

seert. Nayyar (1990) reikt hiertoe de nodige inzichten aan.

Diensten kunnen volgens Nayyar (1990) worden beschreven aan de hand van een combinatie van drie

kenmerken die voor gebruikers relevant zijn:

- de zoekkwaliteit eigenschappen van een dienst die een afnemer kan bepalen voorafgaand aan de

koop op basis van informatie;

- de ervaringskwaliteit: eigenschappen die alleen kunnen worden bepaald na aankoop of gebruik;

- de reputatie (het imago) als kwaliteit: eigenschappen die een afnemer zelfs na ervaring nog niet

goed kan waarderen.

I Dunning (1988. 1989) spreekt van het OU-paradigma. dat omvat eigendoms-(concurrentie- l. lokatie-(configuratie-)
en intemalisatie-(coiirdinatie)voordelen. Grosso modo bedoelen zij hetzelfde. Kogut (1985a) onderscheidt twee typen
voon:lelen, de comparatieve voordelen van landen en de concurrentievoordelen van ondernemingen, Deze rwee soorten
voordelen bepalen in zijn optiek de internationalisatiestrategie. Zie ook Buckley (1988) en Bartlett en Ghoshal (1992,
pag.9-11),
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Zowel informatie vooraf, ervaring acbteraf als reputatie bepalen de waardering van de afnemer voor

een dienst, De combinatie van kenmerken relativeert de betekenis van een afzonderlijke kwaliteit.

Dit neemt Dietweg dat de beschikbaarbeid van informatie voorafgaand aan aankoop van vitaal belang

is voor diensten waarbij ervaring of reputarie criteria vormen. Deze diensten zijn door potentiele

kopers acbteraf veelal moeilijk te evalueren.

Verwacbt mag worden dat kopers van diensten zullen tracbten te besparen op informatie-

verwervingskosten - en dus op de transactiekosten - door de neiging te tonen reputatie-effecten over

te dragen op andere goederen of diensten die een ondememing aanbiedt. Het binnen een bestaande

aanbieder-gebruikerrelatie afnemen van nieuwe diensten door de gebruiker brengt minder informa-

tieverwervingskosten met zicb mee dan bet zoeken van een nieuwe aanbieder. Voor de huidige

aanbieder impliceert dit een concurrentievoordeel. Potentiele kopers die er actief aan werken bun

informatieverwervingskosten te verminderen, kunnen aanbieders met een breder dienstenpakket

prefereren. Verwante diversificatie kan daarom aantrekkelijk zijn, ook als er geen besparingen zijn

door bet gemeenscbappelijk gebruik van middelen. Deze redenering van Nayyar is eveneens toe te

passen op intemationalisering van de dienstverlening, Ook dan gaat bet om bet continueren en

uitbreiden van de relatie tussen een aanbieder en een afnemer van diensten.' Als een aanbieder gaat

samenwerken met een andere aanbieder om de diensrverlening uit te brei den - in de zin van

diversificatie of intemationalisatie - dan kan bij dit concurrentievoordeel te gelde maken. Hij

exploiteert dan als bet ware zijn 'recbt' om voor een client te werken.

Normann (1984) betoogt dat een client - of potentiele client - wordt bemvloed door de 'club'-

uitstraling: bet zelfbeeld van de client wordt mede bepaald door de samenstelling van de

clientenportefeuille van de dienstverlener. De clientenportefeuille bemvloedt de reputatie van de

dienstverlener en bemvloedt het al dan Diet voortduren van de relatie tussen client en dienstveriener

(conform Nayyar, 1990). Dit impliceert dat ook reputatie als een concurrentievoordeel kan worden

aangemerkt. Dit voordeel kan worden geexploiteerd door zelf te intemationaliseren als dienstverie-

nende ondememing of door samen te werken of te fuseren met een (of meer) buitenlandse

aanbieder(s). Het zelf exploiteren van dit voordeel zal kunnen worden belemmerd door bet bestaan

van toetredingsbarrieres.

Op grond van de in deze paragraaf besproken theoretiscbe inzichten formuleer ik de volgende

bypothesen.

I Vergelijk Feketelruty (1988) in verband met bet continueren van de relatie.
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Hypothese 1

Professionele-dienstverlenende ondememingen internationaliseren om economisch voordee! te

behalen uit het op grotere schaal exp!oiteren van een specifiek concurrentievoordeel in de vorm van

kennis (technische, branche- of managementkennis).

Hypothese 2

Het ontstaan en de ontwikkeling van intemationale dienstveriening wordt bepaald door bet zich

gezamenIijk voordoen van de concurrentievoordeel-, de lokatie- en de transactiekostenfactor, waarbij

de transactiekostenfactor het belangrijkst is. Het concurrentievoordeel heeft betrekking op kennis

en/of het 'recht' voor een client te werken.

Hypothese 3

Internationalisatie van de dienstverlening vindt plaats op basis van gemeenscbappelijk eigendom van

de lokale (= nationale) ondememingen.

2.2, Strategiscbe en marketingstrategiscbe theorie

Het besluit om te intemationaliseren is op te vatten als een strategische beslissing, dat wil zeggen,

als een beslissing die verstrekkende betekenis heeft voor de toekomstige ontwikkeling van de

onderneming. Zich wijzigende omstandigbeden kunnen - afzonderlijk of in combinatie - stimulansen

opleveren voor toetreding tot intemationale markten. In de literatuur over ondernemings- en

marketingstrategie wordt dan ook ruimscboots aandacbt besteed aan de motieven om te internationa-

liseren. Deze kunnen als voIgt worden samengevat (Jeannet en Hennessey, 1992, Douglas en Craig,

1991, Daems en Douma, 1989, Porter, 1986, Hout et al., 1982, Buckley en O'Sullivan, 1981):

a. inspelen op kansen op opdrachten of orders in buitenlandse markten; dit is de meest voorkomen-

de (opportunistiscbe) reden voor intemationalisatie (Jeannet en Hennessey);

b. volgen van klanten naar bet buitenland; dit motief is actueel als er enkele (erg) belangrijke

klanten zijn die intemationaliseren en de be1angstelling groeit dit voorbeeld te volgen teneinde

de relatie te behouden en klanten op een doeJmatige wijze te blijven bedienen;

c. spreiden van risico over een serie landen en produktmarkten; de ondememing wenst minder

afbankelijk te worden van de economie van een bepaald land;

d. verlagen van de kostprijs per eenbeid produkt of dienst door vergroting van bet volume; dit

impliceert het realiseren van leer- en scbaalvoordelen;
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e. behalen van scopevoordelen door aanwezigheid in buitenlandse markten;

f. behalen van voordee1 uit verschillen in economische groei tussen landen, zodat beter gebruik

gemaakt kan worden van groeimogelijk:heden;

g. exploiteren van verschillen in de levenscyc1us van het produkt in buiten1andse markten; het

toevoegen van nieuwe markten werkt als een verlenging van de produkt1evenscyc1us;

h. reageren op het toetreden van huitenlandse concurrenten tot de thuismarkt; de eigen positie wordt

verdedigd door omgekeerd de buitenlandse markt te betreden;

i. verzadiging van de thuismarkt voortvloeiend uit afnemende groei of beperkt potentieel voor

expansie;

j. profiteren van verschillen in factorkosten (bijvoorbeeld lagere loon- of energiekosten in andere

landen;

k. mondialisatie van markten (of marktsegmenten);

1. wegnemen van bezorgdheid over op de hoogte blijven van technologische veranderingen in

were1dmarkten;

m. reageren op overheidsprikke1s zoals informatie, kredietverzekering- ofbe1astingfaciliteiten;

n. inspelen op vooruitgang in vervoers- en communicatietechnologie, zoals de uitbreiding van

internationale telefoonverbindingen en satellietnetwerken.

Inde initiele fase is het uitgangspunt de geografische basis te vergroten zonder hoge marketing- of

produktiekosten; de ondememiog streeft naar het realiseren van schaalvoordelen. Auteurs als Vernon

(1966) en Douglas en Craig (1991) gaan hiervan uit. Douglas en Craig baseren het behalen van

schaalvoordelen op een superieure produktkwaliteit of technologische deskundigheid, efficiency of

een sterk imago. Als de bekendheid met de buitenlandse markt groeit en de onderneming een eigen

buiten1andse infrastructuur opbouwt, zal zij deze voor een bredere range produkten of diensten willen

aanwenden met als doel scopevoorde1en te behalen. Dit is de tweede fase. In de derde fase streeft de

ondememing naar het verwerven van synergievoordelen door de overdracht van kennis en ervaring

te optimaliseren. J Auteurs zoals Vernon (1966), Perlmutter (1969), Johanson en Wiedersheim-Paul

(1975) en Johanson en Vahlne (1977, 1978) beschouwen internationalisatie eveneens als een

ontwikkelingsproces. Ben ondememiog doorloopt een aantal fasen als zij intemationaliseert. Per fase

kunnen andere internationalisatiemotieven aan de orde zijn, dat wil zeggen, per fase kunnen

verschillende doelen worden nagestreefd. (per fase kunnen dan ook verschi1len optreden in de meest

geeigende toetredingsvormfenj).

I Proceskennis en -vaardigheden zijn moeilijk in het buitenland aan te wenden. in het bijzonder in de initiele
internationalisatiefase. Een bepaalde mate van aanpassing aan lokale IlIllIktomstandigheden is vereist en beperkt de
ontvankelijkheid voor schaalvoordelen.
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Porter, Hout en Rudden (Hout et al., 1982, Porter, 1986) hebben het onderscheid gemtroduceerd

tussen een meervouelig-nationaleen een mondiale markt of bedrijfstak. In een meervoudig-nationale

markt wordt de concurrentiestrijd per nationale markt geleverd. Er zijn in dit opzicht geen relaties

tussen de nationale markten. In een mondiale markt is er weI sprake van onderlinge bemvloeding.

De concurrentiestrijd wordt op mondiaal niveau gevoerd. In een meervoudig-nationale markt kan de

nationale ondememing een nationale strategie voeren. Binnen een intemationaal concern of

samenwerkingsverband is de nationale ondememing zelfstandig in het ontwikkelen en uitvoeren van

haar activiteiten. Op intemationaal niveau kan enige coordinatie p1aatsvinden, bijvoorbeeid van R&D

en marketing. In een mondiale markt wordt de strategie primair gecentraliseerd. Operationeie

activiteiten kunnen worden gecentraliseerd uit doelmatigheidsoverwegingen. Porter, Hout en Rudden

gebruiken dit onderscheid met om internationalisatie te verklaren maar om aan te geven dat er twee

typen strategie zijn te onderscheiden voor een multinationale ondememing: een meervoudig-

nationale en een moneliale strategie. De ontwikkeling van een intemationale markt (of een

intemationaal marktsegment) van meervoudig-nationaal naar mondiaal kan evenwel ook worden

opgevat als een intemationalisatiemotief voor ondememingen die in die markt opereren. Het kan zijn

dat intemationalisatie geen (of nauwelijks) concurrentievoordee1 op1evert in een meervoudig-

nationale markt, terwijI internationalisatie een vereiste is om in een mondiale markt te overleven. De

ontwikkeling van een markt van meervoudig-nationaal naar mondiaal kan daarmee een motivering

op1everen om te intemationaliseren. Dit impliceert het ontwikke1en van een mondiale strategie die

aangeeft hoe de intemationale concurrentiepositie dient te worden behouden of verbeterd.

Monelialisatievan het produktievolume en de afzet kan aanzienlijke voorde1en (benefits) opleveren

in de zin van kostenvoordelen of een superieure reputatie of dienstverlening. Mondialisatie impliceert

dat de geleverde produkten (of diensten) over de nationale grenzen heen geen belangrijke verschillen

vertonen (Hout et al., 1982, vergelijk Levitt, 1983).

Inde professione1e-dienstverlening is de klant een belangrijke bron van strategische actie (conform

Mills, Hall en Leidecker, 1983). Dit impliceert dat een typerend ontwikkelingsmotief is 'bet vo1gen

van de klant'. Dit motief kan worden geste1d tegenover 'bet zoeken van een nieuwe markt', hoewel

deze twee motieven elkaar met behoeven uit te sluiten (Li en Guisinger, 1992, Errarnilli en Rao,

1990). Normann bevestigt dat intemationalisatie omwille van de klant noodzakelijk kan zijn. Hij

noemt a1s motief het geven van complete elienstverlening: 'to give its clients comprehensive service'.

Vaak is intemationalisatie een voorwaarde om belangrijke of vooruitstrevende klanten te behouden.
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De bovengenoemde intemationalisatiemotieven zijn niet aIle even relevant voor professionele-

dienstverienende ondememingen. Van cruciaal belang acht ik dat een aanbieder van professionele

diensten zijn clienten voigt bij het ontwikkelen van zijn dienstverlening. Het gaat er primair om dat

internationale dienstveriening wordt aangeboden omdat de client bieraan beboefte heeft. Andere in

de literatuur genoemde behoeften lijken van secundair belang te zijn. Naar mijn mening is dit zo

omdat kenmerkend VOOT professioneie-dienstverlening is de intieme relatie tussen client en aanbieder

(conform Anderson en Gatignon, 1986, Nayyar, 1990, Errami11i en Rao, 1990).

De theorie van strategiscbe groepen gaat ervan uit dat ondememingen binnen een strategiscbe groep

bomogeen zijn en tussen strategiscbe groepen beterogeen. Ondememingen in verscbillende groepen

implementeren verscbillende strategieen c.q. bebben verscbillende strategiscbe kenmerken (Hunt,

1972, Caves en Porter, 1977, Daems en Douma, 1989). Ondememingen binnen een strategiscbe

groep lijken op elkaar. Dit betekent dat de ondememingen in strategiscb belangrijk opzicbt niet sterk

onderscbeidend zijn. Zij zijn geneigd op vergelijkbare wijze te reageren op een kans of bedreiging

in de marla (Thomas en Venkatraman, 1988). Er is sprake van oligopolistiscbe interdependentie. Het

bestaan van strategiscbe groepen beeft daarmee gevolgen voor de mogelijkbeden van de

ondememing haar (concurrentie)strategie te wijzigen (Fiegenbaum, Sudharshan en Thomas, 1987;

McGee en Thomas, 1986). Porter (1980) definieert een strategische groep als volgt: 'a group of

competitors following similar strategies along the key strategic dimensions of an industry form a

strategic group'. Cool en Schendel (1987) omschrijven een strategische groep als een 'set of firms

competing within an industry on the basis of similar combinations of scope and resource

commitments.' 'Scope commitment' heeft betrekking op produktlmarktbeslissingen (client-, gebied-

en produktkeuze) en 'resource commitment' op de aanwending van middelen om concurrentievoor-

deel in de gekozen marktsegmenten te verwerven of behouden.

Mascarenhas en Aaker (1989) beargumenteren dat voor de indeling in strategische groepen niet de

strategieen maar de mobiliteitsbarrieres bepalend zijn. De nit- en toetredingsdrempels maken een

beoordeJing mogelijk van de attractiviteit van een groep en van welke activa nodig zijn om succesvol

te concurreren binnen een groep. Mobiliteitsbarrieres zijn 'middelenafhankelijk' (resource

dependent), Activa vorrnen toetredingsdrempels omdat zij gewoonlijk moeilijk zijn te verwerven of

te compenseren. In ruime zin zijn dit de kenmerken van de ondememing, zoals concem- en

eigendomsstructuur, beheerssystemen, managementvaardigheden, reputatie, clientenportefeuille,

specifieke kennis, patenten en handelsmerken.
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Het ontstaan van strategische groepen is een gevolg van verschillend gedrag van ondememingen.

Ondememingen binnen een bedrijfstak kiezen verschillende strategieen vanwege verschillen in

materiele en immateriele activa en vanwege verschillen in waarneming van de omgeving.

Verschillende strategieen kunnen leiden tot dezelfde uitkomst. Het ontstaan van strategische groepen

kan eveneens worden bevorderd door exogene factoren. Hiertoe behoren de historische ontwikkeling

van een bedrijfstak, een technologische verandering, wijzigingen in voorkeuren van afnemers, de

R&D- of reclame-intensiteit, de marktgroei en de fase van de produktlevenscyclus (Porter, 1979,

Fiegenbaum et aI., 1987). Mascarenhas (1989) noemt discontinue economische omstandigheden,

internationalisatie van markten en overheidsbemoeienis als mogelijke dominante factoren voor de

vorming van strategische groepen.

Strategische groepen kunnen worden geidentificeerd op basis van de geunplementeerde strategie. Er

is evenwel ook onderzoek gedaan naar de cognitieve 'landkaart' (cognitive map) van managers

(Fombrun en Zajac, 1987, Porac, Thomas en Baden-Fuller, 1989, Bogner en Thomas, 1993). Deze

benadering beargumenteert dat de cognitieve landkaart die wordt gedeeld door leden van de

bedrijfstak de strategieformulering beinvloedt. De ondememers gebruiken de landkaart om

cognitieve groepen te onderscheiden en hun eigen positie binnen de bedrijfstak te definieren. Op

basis daarvan vormen ze zich een beeld van de te voeren strategie. Strategische en cognitieve groepen

worden vaak opgevat als tegenstrijdige verklaringen van de bedrijfstakstructuur. Het gaat daarbij om

de tegenstelling tussen objectieve en waargenomen realiteit. Bogner en Thomas (1993) hebben

aangetoond dat deze twee invalshoeken complementair zijn. De theorie van de strategische groepen

biedt een verklaringsgrond voor intemationalisatie. In het bijzonder de 'cognitieve landkaart'-

benadering geeft inzicht in de motivering van ondememingen.

Op grond van de overwegingen in deze subparagraaf formuleer ik de volgende hypothese:
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Hypothese 4

Voor aanbieders van professionele diensten is het dominante motief om te internationaliseren het

kunnen (blijven) bedienen van intemationaliserende klanten, Andere motieven - van economische

en/of marktstrategische aard - zijn van ondergeschikt belang.

3. Toetredingsvonnen

3.1. Toetredingsvonnen in het algemeen

De keuze van de toetredingsvorm(en) van (de) buitenlandse markt(en) is een belangrijke beslissing.

Deze keuze is afhankelijk van een varieteit aan factoren. In de literatuur worden genoemd

produktkenmerken (zoals mate van differentiatie, belangrijkheid, leeftijd, technologie), ondeme-

mingskenmerken (grootte, beschikbaarheid middelen, mate van diversificatie, het ondernemingsbe-

leid, gewenste beheersing,' waargenomen risico, potentiele schaalvoordelen, andere kostenfactoren),

marktkenmerken (omvang, concurrentie- en vraaglaanbodverhoudingen) en omgevingskenmerken

(importbeperkingen, grootte buitenlandse markten, afstanden, wisselkoersen).' De kracht van de

factoren die de keuze van de toetredingsvorm bepalen zal per ondememing, per situatie en in de loop

van de tijd verschillen. Daarbij zijn twee aspecten van fundarnenteel belang. Het proces van het

opzetten of acquireren van bedrijven in het buitenland wordt in het algemeen gezien als een riskant

proces. Onder meer Bane en Neubauer (1981) wijzen op het aspect van het beperken van het

intemationalisatierisico. Overdracht van een immaterieel actief zoals kennis via de mark! kan gepaard

gaan met hoge transactiekosten, Het besparen op of vermijden van transactiekosten kan mede de

keuze van een bepaalde toetredingsvorm bevorderen (vergelijk Kogut, 1988).

Volgens de critici is de transactiekostenbenadering statisch van aard (Melin, 1992, Ring en Van de

Yen, 1992). Teece (1986, pag. 36-37) geeft toe dat de literatuur over de economische theorie van de

multinationale ondememing lijdt aan een gemeenschappelijk gebrek: het onderbelichten van de

I Anderson en Gatignon (1986) wijzen erop dat er een afweging moet worden gemaakt tussen beheersing eoerzijds
en kosten, risico's en opbrengsten anderzijds.

2 Bakker (1980) wijst op situatiegebonden en marltetingstrategische criteria Hill. Hwang en Kim (1990) stellen dat
er drie brede groepen variabeleo zijn te onderscheiden die de vorm van toetreding (entree) be1nvloeden: strategische,
omgevings- en transactiespecifieke variabeleo. Daarentegeo stelt Contractor (1990) dat bet erom gaat de drie volgende
stromen die in de Iiteratuur voorkomen te vereoigen: intemationalisatietheorie. traosactiekostentheorie en Iiteratuur
over de strategic van 'interorganizatiooaJ relationships'.
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dynamiek. Hij concIudeert dat de transactiekostentheorie moet worden samengevoegd met

besluitvormingstheorie als wij de dynamiek van de keuze van toetredingsvormen beter willen

begrijpen (zie ook Buckley, 1988, pag. 183). Bartlett en Gboshal (l992a) bespreken dat er een

geleidelijke ontwikkeling is in de (motieven en de) wijze van internationaliseren. Internationalisatie

kan ertoe leiden dat de ondememing nieuwe mogelijkbeden tot internationalisatie en versterking van

de internationale concurrentiepositie ontdekt en ontwikkelt. Twee vaak besproken internationalisatie-

modellen zijn bet produktcycIus-mode1 van Vernon (1966) en bet internationalisatieproces-model

(o.a Johanson en Vahlne, 1977, Forsgren, 1989). Deze modellen bescbrijven het internationalisatie-

proces als een ge1eidelijke ontwikkeling, die zich voltrekt in onderscheiden fasen en over een

betrekkelijk lange periode in de tijd (zie ook Melin, 1992, pag. 102). Het internationalisatieproces-

model boudt in dat een onderneming geleidelijk baar buitenlandse betrokkenheid vergroot.

Intemationalisatie is een stap-voor-stap-proces (Luostarinen, 1991, pag. 257). Een ondernerning gaat

door een aantal elkaar logisch opvolgende fasen van internationaal gedrag. Deze impliceren een

geleidelijke uitbreiding van kennis van buitenlandse markten en van buitenlandse activiteiten. De

betrokkenheid bij buitenlandse markten door bet beschikbaar stellen van rniddelen neemt eveneens

toe. Centraal staat in deze benadering marktkennis en marktbetrokkenheid. Marktkennis kan worden

gedefinieerd als de kennis met betrekking tot de markt en de marktbeinvloedende factoren.

Marktbetrokkenheid duidt op de mate waarin specifieke eigen rniddelen worden ingezet.

Vee! ondernemingen hebben aanvankelijk weinig belangstelling voor het onderzoeken van

buitenlandse investeringsmogelijkheden. De ondernerning is nog klein of beschikt over goede

investeringsprojecten voor voortgezette groei met de huidige produktlijn of door te diversificeren.

Er is geen enkele prikkel om in bet buitenland te investeren. Als een onderneming toe is aan baar

eerste investering in bet buitenland, kan dit het gevolg zijn van een voorstel van een buitenstaander

of van een probleem dat door de onderneming wordt waargenomen. De terughoudendheid om te

investeren in het buitenland is mede een gevolg van de informatie- en zoekkosten die voor een

buitenlandse investering tamelijk hoog zijn vergeleken met andere investeringsbeslissingen. Nauw

verbonden met de hoge vaste kosten van het zoeken is dat bet waargenomen risico van een

buitenlandse investering tamelijk boog is. Hoe kostbaarder de informatie is, hoe minder de

ondememing ervan verkrijgt en boe meer risico er k1eeft aan de verwachte uitkomst (Aharoni, 1966).

Johanson en Vahlne (1978) concIuderen dat omdat de aanwezige kennis van de onderneming weinig

waarde beeft voor bet proces van buitenlandse investeringen, bet geleidelijk opbouwen van kennis

van buitenlandse markten een doelmatige aanpak is.
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Relevant is bet verscbil dat Porter (1986) onderkent tussen een mondiale en een meervoudig-

nationale strategie. De eerste boudt in dat tussen de nationale markten geen onderscbeid wordt

gemaakt. Alle markten die de ondememing bedient., worden als gelijksoortig bescbouwd en op

gelijke wijze benaderd. Een mondiale strategie vraagt om een boge graad van beheersing over de

buiten1andse activiteiten. Bij een meervoudig-nationale strategie wordt elke nationale markt als een

afwnderlijke markt gezien met eigen kenmerken, en apart benaderd. Ret is dan verstandig samen te

werken met partners die deze markten goed kennen en bet is zinvol bet risico te delen.' Institutionele

en culturele factoren kunnen machtige barrieres creeren voor de overdracht van concurrentievoord-

elen tussen landen. Deze barrieres kunnen vooral buitengewoon effectief zijn om de overdracbt van

waarde te blokkeren bij de eindschakels van de waardeketen. Marketingprogramma's moeten vaak

opnieuw worden ontworpen, distributienetwerken moeten worden opgebouwd en de after-sales

service ondersteund door een nieuw opgeleid team. Waar deze barrieres ongebruikelijk sterk zijn,

is er een tendens samenwerkingsverbanden aan te gaan met lokale bedrijven die over de kennis en

infrastructuur bescbikken om de marketing, distributie en service te verzorgen.' Dit impliceert bet

delen van bebeer en opbrengsten. Niet alleen dit soort barrieres bepalen de wens samenwerkingsver-

banden aan te gaan maar juist ook de omstandigbeid dat een ondememing een mondiale

concurrentiestrijd heeft te voeren die een mondiale aanwezigbeid vereist. Ohmae (1992) wijst erop

dat allianties essentieel zijn (geworden) vanwege de mondialisering van markten en bedrijfstakken.

De verklaring biervoor is naar zijn mening de convergentie van consumentenbehoeften en

-voorkeuren (zie ook Levitt., 1983).10 toenemende mate is de concurrentie in een bepaald land Diet

meer onafbankelijk van de concurrentie in een ander land, maar is er sprake van intemationale

concurrentie voor ondememingen die op lokale markten opereren (zie Vablne en Nordstrom, 1988,

Hamel en Prahalad, 1988). Mondialisering kan noodzaken tot bet aangaan van allianties. De meest

vergaande vorm is een intemationale fusie, dat wil zeggen een fusie van twee (of meer) intemationale

ondememingen.

I Hierop wordt gewezen door Hill. Hwang en Kim (1990). Uit onderzoek van Stopford en Wells (1972) blijkt dat
loka1epartners multinationale toegang bieden tot bronnen als lokaal management, lokale acceptatie, markten en kennis
van lokale omstandigheden. Recenter onderzoek komt tot de voorlopige conclusie dat de aard van multinationale
S8IDI2lweddngzicb aanbet 0Il1Wikkelen is lot gelijkwaardige relaties tussen partners die gezamenlijk de concurrentiestrijd
aangaan.

2:lie Stopford en Wells (1972), Contractor en Lorange (1987). Kogut (1985), Kogut en Singh (1988). Porter en Fuller
(1986). Jagersma en Bell (1992). Kanter (1990). Obmae (1990). Obmae (1985) stelt dat elke ondememing die wi!
profiteren van de afzeunogelijkbeden en de tecbnologiscbe ontwikkelingen van de Triad (Amerika, Japan. Europa).
eerst een echte insider in aile drie de regio's moet zien te worden. Prahalad en Doz wijzen eveneens op het beJang
van de internationale infrastructuur (1987. pag. 48). Normann (1984) wijst erop dat bij internationalisatie van
dienstver1enende ondernemingen vaak de medewerking is vereist van een sterk betrokken lokale ondememer of een
krachtige, ambitieuze lokale partner.
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Op grond van de inzichten besproken in deze paragraaf fonnuleer ik drie hypothesen:

Hypothese 5

In de initiele fase van intemationalisatie wordt de inzet van eigen middelen beperkt en wordt

sarnengewerkt met een lokale partner omdat de aanleiding tot intemationalisatie een incident is.

Naarmate de kennis van de buitenlandse markt en de ervaring met het werken in bet buitenland

toenemen, wordt de inzet van eigen middelen vergroot ten koste van de inzet van middelen van de

partner.

Hypothese 6

Intemationalisatie van professionele dienstverlening door middeJ van het opzetten van eigen

vestigingen wordt belemmerd door het bestaan van toetredingsbarrieres. Dit noodzaakt tot

sarnenwerking met een lokale partner.

Hypothese 7

Het opereren in een mondiale markt (mondiaal marktsegment) vereist mondiale aanwezigheid en

zichtbaarheid. De mondialisering in de jaren tachtiglbegin jaren negentig heeft geleid tot een

intemationale fusie.

3.2. Toetredingsvonnen dienstverJening

Professionele-dienstverlening impliceert het leveren van diensten die gewoonlijk niet verhandeJbaar

zijn. De levering ervan is lokatiegebonden omdat:

- de inschakeling van lokaal aanwezige mensen, goederen of andere diensten noodzalcelijk is;

- 'face-to-face-contact tussen dienstverlener en client vereist is (De long en Tordoir, 1989).

Een algemeen onderscheid is mogelijk tussen directe en indirecte vormen van toetreding.' Een directe

vonn is een vonn waarbij geen derden worden ingeschakeld, bij een indirecte gebeurt dit wel. In het

kader van ons onderzoek naar intemationalisatie van professionele-dienstverlening komen we tot de

volgende alternatieve vonnen van toetreding:

I Het onderscheid tussen direct en indirect wordt onder meer gemaakt door Bakker (1980) die spreekt van directe en
indirecte marlctbewerkingsstrategietn.
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a directe vormen:

- client in buitenland bedienen op reisbasis;

- oprichten van eigen buitenlandse vestiging(en);

- fuseren metlovernemen van een binnenlandse ondememing die reeds aetief is op de buitenlandse

markt;

- fuseren metlovememen van een buitenlandse ondememing;

b. indirecte vormen:

- correspondentschaprelatie aangaan met buitenlandse onderneming;

- buitenlandse joint venture oprichten met binnenlandse aanbieder;

- buitenlandse joint venture oprichten met buitenlandse aanbieder;

- intemationaal netwerk (federatie) creeren van aanbieders;

- licentie verlenen aan buitenlandse aanbieder;

De inbreng van de samenwerkingspartner is specifieke marktkennis, professionele know-how,

medewerkers, lokale contacten/clienten enlof financiele middelen. Samenwerkingsverbanden worden

in de literatuur veelal aangeduid als netwerken, coalities of (strategische) allianties. Het betreft

formele, lange-termijnverbintenissen tussen ondememingen waardoor zij aan elkaar verbonden raken

zonder te fuseren. Hiertoe behoren joint ventures, licentie-, leverings-, marketing-, management- en

andere overeenkomsten zoals op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Erramilli en Rao (1990) hebben in het voetspoor van Johanson en Vahlne (1977, 1978) onderzoek

gedaan naar het betreden van buitenlandse markten door dienstverlenende ondememingen. Onder

meer hebben zij onderzocht hoe het toetredingsgedrag varieert tussen verschillende typen

dienstverleners en toetredingssituaties. Hun onderzoek heeft een exploratief karakter omdat over deze

materie weinig bekend is. In het bijzonder hebben zij hun aandacht gericht op de betekenis van

kennis van buitenlandse markten en de waamemingen, meningen, ideeen en houdingen die een

gevolg zijn van deze kennis, ofhet gebrek eraan. Gebrek aan kennis over een bepaalde markt creeert

onzekerheid en kan tot specifiek gedrag leiden aan de zijde van een ondememing. Het tekort aan

kennis kan worden gecompenseerd door samen te werken met individuele personen buiten de

ondememing of met andere organisaties die wel over die ervaringskennis beschikken. De

ondememing za1 dan meer geneigdheid tonen te kiezen voor toetredingsvormen als export via

agenten, Iicenties en joint ventures. Onderzoek van Kogut en Singh (1988) bevestigt deze gedachte. I

I VergeJijk ook Hill, Hwang en Kim (1990, pag. 121), die de mate van gewenste beheersing als een criterium zien bij
de keuze van de vonn van toetreding, in combinatie met het ondersebeid van een mondiale versus een meervoudig-
nationa1e strategie.
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Voor het analyseren van de keuze van de toetredingsvonn van ondememingen is het nuttig de

altematieven te rangschikken naar de mate waarin een ondememing participeert in en zich verbindt

aan een buitenlandse markt, Erramilli en Rao definieren daartoe het niveau van betrokkenheid (level

of involvement). De betrokkenheid zal afhangen van (a) de omvang (en de kwaliteit) van de

managementcapaciteit en de financiele middelen gericht op een bepaalde markt en (b) de mate waarin

deze toekenning van middelen specifiek is voor die markt. Tabel 2.1 geeft hiervan een overzicht. Een

l00%-dochterondememing vertegenwoordigt het hoogste niveau van verbondenheid of betrokken-

heid en een contract het laagste niveau. De schaal geeft een rangorde aan.'

Tabel 2.1: Het niveau Vanbetrokkenheid in een buitenlandse markt

Buitenlandse markt Middelen vereist Marktspecifici teit Niveau van
Vonn toetreding voor betrokkenheid van verbondenheid betrokkenheid

1. 100%-eigen dochter Erg hoog Hoog 9
(nieuwe ondememing)

2. 100%-eigen dochter Hoog Hoog 8
(acquisitie)

3. Meerderheids-joint venture Matig tot hoog Hoog 7

4. 50-50%-joint venture Matig Hoog 6

5. Minderheids-joint venture Matig Hoog 5

6. Exportdochter Matig Matig 4

7. Export rechtstreeks aan klant Laag tot matig Laag 3

8. AgentJexportdistributeur Laag Laag 2

9. Licentie/franchisecontract Erglaag Erglaag

Bron: Erramilli en Rao (1990, pag. 140).

Om meer inzicht te krijgen in de variatie in toetredingsvonnen is het de moeite waard een ander

aspect van de dienstverlenende sector tevens in ogenschouw te nemen. Een groot aantal dienstver-

lenende ondememingen betreedt buitenlandse markten in eerste instantie om de buitenlandse doch-

I Anderson en Gatignon (1986, pag. 16) veronderstellen dat de re1atie tussen internationale ervaring en graad van
eigendom negatief is. Onervaren ondememingen prefereren bogere niveaus van eigendom dan meer ervaren onderne-
mingen.
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terbedrijven van hun klanten in de thuismarkt te bedienen.' Het volgen van de klant (KV) (client

following) is typerend voor aanbieders van professionele diensten. Het andere te onderscheiden

motief is bet zoeken van een nieuwe markt (MZ) (market seeking). Dit motief heeft betrekking op

de situatie dat een dienstverlener primair buitenlandse markten betreedt om (nieuwe) buitenlandse

klanten te bedienen. In het algemeen kan worden verwacht dat een onderneming die klanten voIgt

meer kennis heeft van de nieuwe markt dan een dienstverlener die nieuwe klanten zoekt in de

buitenlandse marla. InMZ-situaries worden hogere niveaus van onzekerbeid en risico waargenomen

dan in ICY-situaties. Inbet eerste type situatie zullen ondememingen meer geneigd zijn hun inzet van

rniddelen te beperken en meer bereidheid tonen samen te werken met derden bij het betreden van de

buitenlandse markt. Deze gedachte verklaart ook dat de veronderstelling gerechtvaardigd is dat

ondememingen met als motief het volgen van de klant agressiever zullen zijn in hun keuze(s) van

de toetredingsvorm.

Erramilli en Rao (1990) hebben onderzoek gedaan uitgaande van de volgende hypotbesen:

I. gemiddeld zullen KV-toetredingen vergeleken met MZ-toetredingen gepaard gaan met een

grotere mate van betrokkenheid;

2. vergeleken met KV-toetredingen zal bij MZ-toetredingen de tendens zijn te kiezen voor

samenwerking met derden.

Hun onderzoek toont aan dat dienstverlenende ondernemingen een aanzienlijk grotere agressiviteit

aan de dag leggen bij toetreding als zij bestaande klanten volgen dan wanneer zij nieuwe klanten

gaan bedienen. Dit blijkt uit de keuze voor bogere niveaus van betrokkenheid en uit de voorkeur voor

bet alleen doen. De waargenomen verschillen tussen KV - en MZ-toetreders kunnen vooral worden

toegeschreven aan verschillen in marktkennis.

Op grond van de inzichten besproken in deze paragraaf formuleer ik de volgende hypothese.

I Caves (1982) geeft enige bewijsvoering dat dienstverlenende ondememingen eerder dan andere ondernemingen
intemationaliseren op aandrang van bun clienten. Zij volgen vaak hun ldanten en creeren zo bun eigen toetredingen
tot de intemationale markt, Anderson en Gatignon (1986, pag. 12) wijzen erop dat ldanten het op prijs stellen a1s
dienstverlenende ondernemingen met hen mee-intemationaliseren om de bestaande relatie te beschermen en uit te
breiden. Normann (1984) gaat uit van de gedachte dat de klant een cruciaal deel vormt van het dienstverleningsysteem
van de aanbieder. De klant paI1icipeert in het produceren van de dienst. Een van zijn functies is het mee-ontwikkelen van
het gehe1e dienstensysteern. Professionele-dienstverlenende organisaties zoals adviesbureaus en accountantskantoren
kunnen nauwelijks een echt excellent dienstensysteem ontwikkelen tenzij zij in staat zijn samen te werlren met kundige
en veeleisende klanten. De 'goede' klant is even essentieel voor succes als welk ander element dan ook. Het is daarom
'logisch' de klant te volgen over de grens.
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Hypothese 8

IntemationaIisatie als gevolg van het volgen van de klant brengt met rich mee een grotere inzet van

eigen middelen (en minder samenwerking met buitenlandse ondernemingen) dan wanneer er sprake

is van het zoeken van een nieuwe markt. Dit blijkt uit de gekozen toetredingsvormen.

3.3. Institutioneel isomorfisme

De theorie van het institutioneeI isomorfisme behoort tot de institutionele theorieen. Institutionele

theorieen van organisaties gaan ervan uit dat organisaties worden bemvloed door 'common

understandings of what is appropriate and, fundamentally, meaningful behaviour' (Zucker, 1983, pag.

105). Anders gezegd, er is sprake van normatieve druk. Onder deze druk hebben organisaties

behoefte aan legitimering en nemen ze institutionele elementen over uit hun omgeving. Los van het

streven naar omzet- en efficiencyvergroting hebben ondernemingen er behoefte aan structuren of

processen te adopteren die de institutioneIe omgeving - gedefinieerd als een 'set of highly established

and culturally sanctioned action patterns and expectations' (Lincoln, Hanada en McBride, 1986, pag.

340) - weerspiegelen. Mizruchi en Schwartz (1987) stellen zelfs dat de structurele veranderingen die

ondememingen doorvoeren, niet worden bepaald door de concurrentiestrijd of door de behoefte aan

efficiency. RationeeI omgaan met onzekerheid en beperkingen binnen een gemstitutionaliseerde

omgeving leidt tot homogeniteit in structuur, cultuur en prestatie (DiMaggio en Powell, 1983, pag.

147) ofweI isomorfisme (Zucker, 1987, p. 448).1

lsomorfisme betekent dat organisaties dezelfde gedaante vertonen, ze lijken op elkaar. DiMaggio en

Powell (1983) onderscheiden twee soorten isomorfisme: concurrentieel en institutioneel isomorfisme.

Tot de representanten van de eerste vorm rekenen zij Hannan en Freeman (1987). Deze vorm is 'most

relevant for those fields in which free and open competition exists'. Concurrentieel isomorfisme geeft

echter geen 'fully adequate picture of the modem world of organisations'. Organisaties voeren niet

aileen een concurrentiestrijd om middelen en klanten, maar ook om politi eke Macht en institutionele

legitimiteit (DiMaggio en Powell, 1983, pag. 150). Zij hebben rekening te houden met andere

organisaties (Aldrich, 1979, pag. 265). Institutioneel isomorfisme is in drie typen onder te verdelen:

dwang, nabootsing en professionalisering. Dwang komt voort uit politieke invloed. Nabootsing houdt

in dat standaardreacties worden gegeven op onzekerheid. Professionalisering kan op twee manieren

isomorfisme veroorzaken. De ene komt voort uit de beroepsopleiding, de andere uit het bestaan van

1 Ben altematieve reactie is "loose coupling" (Weick, 1976). Dit vergroot eveneens de overlevingskansen (Zucker,
1987, pag. 443).
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netwerken van professionals uit verscbeidene organisaties. Beroepsorganisaties vervullen bierbij een

belangrijke rol.

De aanwezigbeid van een groot hestand aan professionele arbeidskracbten bevordert bomogenisering:

'Organisational fields that include a large professionally trained labour force will be driven primarily

by status competition. Organisational prestige and resources are key elements in attracting

professionals. This process encourages bomogenisation as organisations seek to ensure that they can

provide the same benefits and services as their competitors' (DiMaggio and Powell, 1983, pag. 154).

De institutionalisering van bet beroep en de socialisatie' van de beroepsbeoefenaren bevorderen dat

de organisaties waarbinnen de professionals samenwerken om bun beroep uit te oefenen, op elkaar

(gaan) lijken (conform DiMaggio en Powell, 1983, pag. ISS).

De omgeving als institutie impliceert dat organisaties zicb conformeren aan de collectieve normatieve

orde. Institutionele elementen komen altijd van buiten de organisatie (en kunnen binnen de

organisatie worden genniteerd). Regels bepalen de te ondememen acties en er is sprake van

formalisatie (Zucker, 1987, pag. 444). Indicatoren van institutionalisering zijn:

- doelen worden van buitenaf opgelegd;

- wet- en regelgeving;

- professionalisering.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld constateren dat de openbare accountant een specifiek doel in de

samen1eving dient te vervu1len(bet vaststellen van de getrouwbeid van de jaarrekening, de afgelegde

verantwoording), wet- en regelgeving de beroepsuitoefening reguleert en dat de professionalisering

blijkt uit bet voor bet beroep definieren van standaarden en ricbtlijnen en een 'body of knowledge'

(Bindenga, 1973, conform DiMaggio en Powell, 1983, pag. 152).

De theorie van bet institutioneel isomorfisme kan als verklaringsgrond dienen voor de ontwikkeling

van intemationalisatie van de dienstverlening van Nederlandse ondememingen. In bet bijzonder gaat

bet daarbij om de mate van institutionalisering als verklarende factor. Ondememingen worden

geconfronteerd met normatieve druk en de beboefte aan legitimering. Daarbij gaat bet niet alleen om

wet- en regelgeving maar bijvoorbeeld ook om status. De accountancybrancbe is zowel nationaal als

intemationaal sterk gefustitutionaliseerd. Voor de brancbe van de professionele softwaredienstverle-

I Socialisatie leidt tot inperking van gedrag en aanpassing aan standaards (Fogarty, 1992. pag. 132) en is essentieel
om routinetaken onveranderd uit te voeren (Tolbert, 1987).
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ning geldt dit nog nauwelijks. De theorie van het isomorfisme biedt een niet-economische verklaring

voor ondememingsstructuren. Ik fonnuleer de volgende hypothese.

Hypothese 9

Het opereren in een institutionele omgeving leidt tot het ontstaan van op elkaar gelijkende

organisaties (doelen, structuur, wijze van functioneren). Dit impliceert dat in de accountancybranche

een grotere gelijkenis van toetredingsvormen tot de buitenlandse markt zal worden aangetroffen dan

in de softwarebranche.

4. Internationale organisatie

4.1. De hybride structuur

De markt en de onderneming zijn in de economische organisatietheorie alternatieve vormen om

economische activiteiten te organiseren. Een ondememing kent beheers-, coordinatie- en

communicatiekosten. Aan transacties die via de markt plaatsvinden, zijn eveneens kosten verbonden.

De transactiekosten omvatten alle kosten verbonden aan het organiseren van een economisch systeem

(Arrow, 1969, pag. 48), waaronder:

- vaststellen met wie men zaken zou willen doen;

- informeren van de potentiele marktpartij;

- voeren van onderhandelingen met als resultaat een overeenkomst;

- opstellen van het contract;

- bewaken, en zo nodig afdwingen, van naleving van het contract.

De kosten- en beheersingsoverwegingen zijn typerend voor de keuze tussen de markt en de hierarchie

als organisatievonn. De hierarchic vervangt de markt, omdat de coordinatiekosten binnen de

onderneming lager zijn dan de transactiekosten van de markt. Van deze benadering is Williamson

de prominente grondlegger. Evenals Williamson kiest Teece voor de transactie als eenheid van

analyse. Een leidende doelstelling van een economische organisatie is te besparen op de kosten van

de transacties door het vermijden van 'costly haggling'. Ondememingen, markten en tussenvonnen

van beide zijn alternatieve beheersstructuren. De keuze is afbankelijk van de relatieve efficiency-

eigenscbappen. De transactiekostenbenadering voorziet in een raamwerk 'for discriminating between

those transactions which need to be internalised and those which do not' (Teece, 1986, pag. 25).
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Aanvankelijk is in de theorie het onderscheid gemaakt tussen de markt en de ondememing als

altematieve organisatievormen. Later hebben ook de tussenvormen 'officiele' erkenning gekregen.

Zo onderscheidt Williamson (1991) drie generieke vormen van economische organisatie: de markt,

de hybride structuur en de hierarchic. De hybride structuur is de tussenvorm en omvat licentie-,

management- en andere lange-termijnovereenkomsten tot samenwerking. De uitgangssituatie in de

redenering van de transactiekostentheorie is dat transacties via de markt plaatsvinden. Zijn de kosten

van marlcttransactiesprohibitief hoog, dan komt de hybride structuur of de hierarchic in aanmerking.

De markrtransactiekosten nemen bij deze altematieven af, maar de inteme-transactiekosten (de

beheerskosten) nemen toe. Integratie van activiteiten (en transacties) binnen de ondememing is te

beschouwen als de laatste toevlucht, ofwel vanwege de transactiekosten ofwel om het weglekken van

informatie te voorkomen. Een voordeel van de hierarchic is dat contracten meer incompleet kunnen

zijn dan bij de twee andere organisatievormen. Aanpassingen zijn minder kosthaar; de voorstellen

tot aanpassing vereisen minder documentatie en overleg. Dit is gebaseerd op het feit dat eigendom

van de ondememing eindverantwoordelijkheid en - bevoegdheid met zich meebrengt. Verantwoorde-

lijkheden en bevoegdheden kunnen worden gedelegeerd en resulteren dan in een gelaagdheid. De

beheersstructuur van een ondememing is in principe hierarchischer en uitgebreider van aard dan van

een hybride structuur. Dit zal zich mede uiten in het loopbaanbeleid (selectie, beloning en

bevordering) dat binnen een hybride structuur niet is te centraliseren.

Williamson positioneert de hybride structuur tussen de markt en de hierarchic met betrekking tot

prikkels, aanpassingsvermogen en beheerskosten: 'As compared with the market, the hybrid sacrifices

incentives in favour of superior coordination among the parts. As compared with the hierarchy, the

hybrid sacrifices cooperativeness in favour of greater incentive intensity'. Kostenbeheersing en

aanpassingsvermogen zijn de sterke punten van de hybride structuur ten opzichte van de hierarchie,

Ten opzichte van de markt biedt de hybride structuur vermindering van suboptimalisatie.

De aard van de hybride structuur is te verduidelijken door twee typen aanpassing te onder-scheiden,

ZowelHayek (1945) als Barnard (1938) is van mening dat het centrale vraagstuk van economische

organisatie aanpassing is. Williamson (1991, pag. 278) zet uiteen dat daar waar Hayek uitgaat van

het aanpassingsvermogen van de markt, Barnard de aandacht richt op het aanpassingsvermogen van

de interne organisatie. Zij refereren aan verschillende soorten aanpassingen. De aanpassingen waar

Hayek naar verwijst, kunnen tot stand komen op basis van prijzen. Veranderingen in vraag en aanbod

van een goed worden weerspiegeld in de prijzen. Individuele marktpartijen zijn in staat daarop te

reageren met de juiste aeties. Williamson noemt aanpassingen van dit soort aanpassing (Z), waarbij
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(Z) staat voor zelfstandigheid. Als de behoeften aan gecoordineerde investeringen en herstructurerin-

gen toenemen in frequentie en betekenis, wordt de toevlucht tot een ander mechanisme in

overweging gegeven. Aanpassingen met een gecoordineerd karakter worden door Williamson

aangeduid als aanpassing (S), waar (S) staat voor samenwerking. De hybride structuur houdt de

zelfstandigheid gebaseerd op eigendom in stand, die sterke prikkels geeft en aanpassingen

aanmoed.igtals er zich Z-verstoringen voordoen. De bilaterale afbankeJijkbeid heeft echter tot gevolg

dat de lange-termijnovereenkomsten worden ondersteund door aanvullende contractuele bescher-

mingsmaatregelen en bestuurlijke voorzieningen. Deze maken type S-aanpassingen mogeJijk.

Buckley geeft aan dat voor intemationale organisaties de hybride structuur belangrijker is (geworden)

dan de hierarchic: 'Multinational firms' dominance is no longer through ownership of production but

through a network of contracts appropriate to the strategy of the firms and entailing tight control only

of key core functions' (Buckley, 1988, pag. 183). Op intemationaal niveau worden markten met

elkaar verbonden door immateriele-activastromen waarbij kennis en management - en andere

specifieke vaardigheden - zich verp1aatsen.Deze stromen worden in het algemeen beter beheerst door

interne mechanismen - dat wil zeggen inteme-organisatiemechanismen - dan door verhoudingsgewijs

inefficiente contractuele regelingen. Ring en Van de Ven (1992) wijzen op de betekenis van de

factoren risico en vertrouwen bij de keuze tussen de altematieven. Als het risico gering is en weinig

vertrouwen is vereist, voldoet de markt goed. Als het risico groot is en weinig vertrouwen nodig is,

voldoet de hierarchic goed. Is het risico groot en de noodzaak te steunen op vertrouwen eveneens,

dan heeft de hybride structuur de voorkeur. Hybride structuren vertonen de tendens zich te

ontwikkelen van een losse naar een strakke structuur, zowel om economische voordelen te

exploiteren als een hoge kwaliteit van het werk te waarborgen. Er is in de regel een duidelijke neiging

de kwaliteit van het centrale management van de intemationale organisaties te verbeteren (Morrison

en Roth, 1992, Galbraith en Kay, 1986, Williamson, 1975). Het onderscheid tussen de kenmerken

van een losse en een strakke structuur vat ik samen in onderstaande tabel.
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Tabel 2.2: Kenmerk losse/strakke structuur

KenmerkenlStructuur Los Strak

Uitgangspunt beheersing

Benodigd inzicbt

Lokaal management autonoom Overdracht doelstellingen

Prognoses en ontwikkelingen Volledig en gedetailleerd

topmanagement

Accent bijsturing lnitiatief bij lokaal Vroegtijdige onderkenning

management

Aileen de lijn rapporteert Lijn en staf rapporten

Hoofdlijnen en uitzonderingen Continue en veelzijdig

Beperkt Fors en duur

Lanze-termiin-gericht Korte-termiin-aericht

Rapportagestructuur

Communicatie

Omvang stafafdelingen

Horizon

Bron: Lewy (1992, aangepast)

Op grond van de theorie besproken in deze paragraaf formuleer ik de volgende bypothesen voor de

accountantskantoren. I

Hypothese 10

Deze bypothese bestaat uit zes deelbypothesen:

a. de hybride structuur van de internationale dienstverlening wordt gekozen uit oogpunt van

kostenbeheersing (versus hierarchie = onderneming);

b. de bybride structuur van de intemationale dienstverlening wordt gekozen om de suboptimale

werking van de markt te voorkomen;

c. de hybride structuur van de intemationale dienstverlening wordt gekozen om bet lokale-

aanpassingsvermogen te bewaren;

d. de hybride structuur van de intemationale dienstverlening wordt gekozen omdat de noodzaak te

steunen op vertrouwen groot is (versus hierarchic = ondememing);

e. de hybride structuur van de intematonale dienstverlening wordt gekozen omdat het risico groot

is (versus markt);

I Zoals al kort is aangeduid in hoofdstuk 1 zijn de grote Nederlandse accountantskantoren lid van een intemationale
organisatie om de internationale dienstverlening te realiseren. Zo is Moret Ernst & Young lid van Ernst & Young
(International). De overige kantoren zijn van een soortgelijke organisatie lid. Dit komt uitvoerig aan de orde in
hoofdstuk 4. De intemationale organisaties van de accountantskantoren zijn hybride structuren.
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f. omdat accountantskantoren in een institutionele omgeving opereren met de noodzaak te voldoen

aan lokale legitimering (zie par. 3.3), zijn zij gedwongen tot de keuze voor een internationale

hybride structuur, dat wil zeggen samenwerking met lokale partners.

Hypothese II

Het verschil tussen een internationale hybride structuur en een structuur gebaseerd op gemeenschap-

pelijk eigendom heeft belangrijke organisatorische implicaties. Ten opzichte van gemeenschappelijk

eigendom ontbeert de hybride structuur een centraal orgaan dat:

a. doelstellingen overdraagt en bewaakt;

b. eindverantwoordelijkheid draagt;

c. beheersing uitoefent.

4.2. De transnationale structuur

Het is zinvol nog eens terug te gaan naar het onderscheid dat Porter (1986) maakt tussen een

mondiale en een meervoudig-nationale bedrijfstak of branche.' In de wijze van concurreren varieren

branches over een breed spectrum dat varieert van zuiver meervoudig-nationaal tot zuiver mondiaal.

In een meervoudig-nationale branche is de concurrentie in elk land in wezen onafhankelijk van de

concurrentie in andere landen. De concurrentiestrijd wordt per land gestreden. In een mondiale

branche wordt de concurrentiepositie in het ene land aanzienlijk beinvloed door de positie in de

andere landen en omgekeerd. Ineen zuiver meervoudig-nationale branche kan een ondememing haar

intemationale activiteiten organiseren als een portfolio. De dochterondernemingen in het buitenland

moeten elk voor zich alle belangrijke activiteiten beheersen die nodig zijn om zaken te doen. Zij

behoren over een grote mate van autonomie te beschikken. De strategie van de onderneming in een

land behoort grotendeels te worden bepaald door de concurrentie-omstandigheden in dat land. De

intemationale strategie van de ondememing behoort een, zoals Porter noemt, country-centered, een

op de landen gerichte strategie te zijn.

I Hamel en Prahalad (1988) maakten aanvankeJijk ook een onderscheid tussen meervoudig-nationaal en mondiaal. Zij
geloven inmiddeIs dat dit onderscheid de kern mist van de intemanonale concurrentie. Er kan mondiale interactie tussen
concurrenten bestaan onafhankelijk van mondiale schaalvoordelen. De essentie van mondiale concurrentie is naar hun
mening kruissubsidiering. Mondiale concurrentie doet zich voor als concurrenten sterke nationale-marktaandeelposities
gebruikm om inIematiocaIe veldslagm te leveren, De veldslagen om marktaandeel te verwerven of te vergroten in andere
markten worden gesubsidieerd met de financiele middelen uit de landen met sterke posities. Er ontstaat onderlinge
afhankelijkheid tussen nationaaJ-maddaandeelposities. Dit type scopevoordeel kan worden gebru.ikt om voor een produkt
of merk over de gebele wereld aanwezigheid te bereiken. Zie ook Vahlne en Nordstrom (1988).
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In een mondiale bedrijfstak zal het besturen van de internationale activiteiten als een portfolio de

mogelijkbeid ondermijnen van het bereiken van concurrentievoordeel. Op intemationaal niveau is

de branche niet zuiver een verzameling van nationale branches maar een serie van met elkaar verbon-

den nationale branches waarin de rivalen echt op wereldschaal met elkaar concurreren. Een

ondememing moet in een mondiale bedrijfstak op de een of andere manier haar activiteiten op een

mondiale leest schoeien en op een mondiale basis integreren om de verbindingen tussen de landen

te realiseren. Deze integratie zal meer vereisen dan het overdragen van immateriele activa tussen

landen. Alle belangrijke concurrenten in de mondiale bedrijfstakken concurreren op wereldschaal

met in toenemende mate gecoordineerde strategieen. Ook al heeft een branche een mondiaal karakter,

dan wil dat nog niet zeggen dat elke ondememing in deze branche een mondiale strategie voert. Er

zijn binnen een ondememing aanzienlijke barrieres tegen het implementeren van een mondiale

strategie. De lokale (nationale) bedrijven hebben een beperkte orientatie, er zijn verschillen in mal,

cultuur en traditie en de lokale concurrentiepositie kan sterk varieren. Er zijn specifieke oplossingen

nodig om deze hindernissen te overwinnen.

Dienstverlenende ondememingen hebben naar hun aard minder behoefte aan een mondiale strategie

dan industriele ondernemingen. Er is echter sprake van een groeiende mondialisering van strategieen

van dienstverlenende ondememingen als zij multinationale klanten bedienen. Ontwikkelingen in de

informatietechnologie verhogen het belang van gecoordineerde R&D en schaalvoordelen.

Automatisering dringt bovendien diep in de primaire activiteiten van de dienstverlenende

ondernemingen door. 'There are (...) signs of globalisation in some service industries as the

introduction of information technology creates scale economies in support activities and facilitate

coordination in primary activities. Global service firms are reaping advantages in hardware and

software development as well as in procurement' (Porter, 1986, pag. 54).

Elke bestuurlijke structuur voor internationaal concurreren moet twee dimensies met elkaar in

evenwicht brengen: een landen- (local) dimensie en een mondiale (global) dimensie. Somrnige

activiteiten kunnen alleen in het land van vestiging zelf worden verricht, Tegelijkertijd moet het

voordeel van de totale organisatie door coordinatie worden bereikt. Het management staat voor een

grote uitdaging. Porter (1986, pag. 54): The need to configure and coordinate globally in complex

ways creates some obvious organisational challenges. Any organisational structure for competing

internationally has to balance two dimensions: a country dimension, because some activities are

inherently performed in the country; and a global dimension, because the advantage of global

configuration/coordination must be achieved. In a global industry, the ultimate authority must
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represent the global dimension if a global strategy is to prevail. However, there are strong pressures

within any international firm to disperse more activities once it disperses any. Moreover, forces are

unleashed that lead subsidiaries to seek growing autonomy' (vergelijk Prahalad en Doz, 1987, Doz

en Prahalad, 1992, Jdenburg, 1990, Kogut, 1985b, Rietberg en Van der Linden, 1992). De uitvoering

van een mondiale strategie vereist dat de eindverantwoordelijkheid voor de levering van een bepaald

produkt of een bepaalde dienst wordt gecentraliseerd. Mondiale en nationale behoeften dienen

evenwichtig te worden vervuld (conform Hout et al., 1982). Dit impliceert het ontwikkelen en

implementeren van complexe en gedifferentieerde samenwerkingsprocessen (vergelijk Doz en

Prahalad, 1988).

Rosenzweig en Singh (1991, pag. 347) signaleren de druk om zich te conformeren aan de lokale

omgeving en aan regels binnen de multinationale organisatie. Zij spreken van de 'pressure for

isomorphism with the local environment' en de 'pressure for consistency within the multinational

enterprise'. Zij duiden deze aan als 'conflicting pressures on a subsidiary'. Zij veronderstellen dat

dochters van een multinationale ondememing in een mondiale bedrijfstak minder afhankelijk zijn

van hun omgeving en meer afhankelijk zijn van de moederondememing en andere dochters dan in

een meervoudig-nationale bedrijfstak. Het overleven van dochters in een mondiale bedrijfstak is dan

minder verbonden met middelen in de lokale omgeving en meer met middelen elders in de

organisatie (Rozenzweig en Singh, 1991, pag. 356).

Bij het ontwikkelen en implementeren van een internationale strategie wordt de multinationale

onderneming zoals in bet voorgaande is beargumenteerd geconfronteerd met twee conflicterende

kracbten: enerzijds het coordineren van de activiteiten op een mondiale basis en anderzijds het

gebruik maken van een zekere mate van nationale differentiatie en marktbenadering. Een evenwicbt

is noodzakelijk. Daarbij ontstaat in de visie van Bartlett (1986) de transnationale organisatie

(vergelijk Herbert, 1984, Hedlund, 1986). De uitdaging is te beantwoorden aan uiteenlopende

nationale belangen en vragen terwijl tegelijkertijd deze activiteiten worden gecoordineerd en beheerst

om de onderneming in staat te stellen te bandelen als effectieve en efficiente mondiale concurrenten.

Een verdere uitwerking van Bartlett's visie vindt plaats door Bartlett en Gbosbal (1989). Zij

definieren een multinationale, een mondiale en een internationale ondememing. Een multinationale

onderneming is gebouwd op bet principe van sterke lokale aanwezigheid door bet open staan voor

en inspelen op nationale verschillen. Een mondiale onderneming bouwt kostenvoordelen op door het

ontwikkelen van gecentraliseerde activiteiten op wereldscbaal. Een internationale ondernerning

exploiteert de kennis en kundigheden van de moederondememing door mondiale verspreiding en
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aanpassing.' Ten behoeve van deze drievoudige definiering maken zij gebruik van drie eigenschap-

pen:

- openheid (responsiveness): de mate waarin wordt ingespeeld op lokale (nationale) verschillen;

- efficiency: de mate waarin doelmatigheid op wereldschaaI wordt gereaIiseerd;

- overdracht van kennis: de mate waarin kennis intemationaaI wordt uitgewisseld en toegepast.

Kenmerken van het multinationale type zijn:

- de activa en kundigheden zijn gespreid en voorzien zichzelf;

- de lokale eenheden onderzoeken en exploiteren lokale kansen;

- kennis wordt ontwikkeld en vastgehouden binnen elke nationale eenheid.

Kenmerken van het mondiale type zijn:

de activa en de kundigheden zijn geconcentreerd op een mondiale schaal;

- de lokale eenheden voeren de strategie van de moederondememing uit;

- de kennis wordt ontwikkeld en vastgehouden op het hoofdkantoor.

Kenmerken van het intemationale type zijn:

- bronnen van kernkwaIiteiten zijn geconcentreerd, andere bronnen zijn gespreid;

- de lokale eenheden passen de kwaIiteiten van de moederondememing aan;

- kennis wordt centraal ontwikkeld en overgedragen aan buitenlandse eenheden.

Het multinationaIe type wordt door Bartlett en Ghoshal ook aangeduid a1s een gedecentraIiseerde

federatie, waarin vele sleutelactiva, verantwoordelijkheden en beslissingen zijn gedecentraIiseerd.

Er is een multinationale mentaIiteit. Het management van het centrale orgaan beschouwt de

intemationale activiteiten a1s een portfolio van onafhankelijke eenheden. Het intemationale type

duiden zij aan aIs een geeoordineerde federatie. VeIe activa, (hulpjmiddelen, verantwoordelijkheden

en beslissingen zijn verspreid maar worden vanuit het centrale orgaan beheerd. Er is een

intemationale mentaIiteit. Het management van het centrale orgaan, typisch het hoofdkantoor,

beschouwt de buitenlandse activiteiten a1s toevoegsels aan de centrale moederondememing. Het

mondiaIe type is te vergelijken met een wiel: het hoofdkantoor vormt de naaf en de lokale activiteiten

vormen de spaken. De meeste strategische activa, middelen, verantwoordelijkheden en beslissingen

zijn gecentraIiseerd. Er is een strakke centrale beheersing van beslissingen, middelen en informatie.

De mondiale mentaIiteit houdt in dat het centrale management de lokale buitenlandse activiteiten

beschouwt aIs aanvoerlijnen voor een verenigde mondiale markt, Bartlett en GhoshaI stellen dat deze

drie typen ondememingen overleefd zijn. Zij definieren een nieuw type: de transnationaIe

I Zie ook Kogut (1985b. pag. 32) in verband met zijn typering van Amerikaanse en Europese multinationals.
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ondememing. Deze heeft als fundamentele eigenschap de bekwaamheid:

- 'to manage across national boundaries';

- 'achieving global integration';

'retaining local flexibility'

(Bartlett en Ghoshal, 1988).

Deze heeft als kenmerken:

- de activa en kundigheden zijn gespecialiseerd van aard en gespreid beschikbaar, er zijn sterke

wederzijdse afhankelijkbeden;

de nationale eenheden leveren gedifferentieerde bijdragen aan de gemtegreerde mondiale

activiteiten;

- de kennisontwikkeling vindt gezamenlijk plaats en wordt binnen de totale organisatie gedeeld.

Het transnationale type duiden zij aan als een geintegreerd netwerk. De kwaliteiten van dit type zijn:

- mondiaal concurrentievermogen;

multinationale flexibiliteit;

leren op wereldschaal.

Om dit te bereiken zijn er vele, flexibele coordinatieprocessen nodig. De communicatieverbindingen

zijn rijk en gecompliceerd. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie, consensus in de

besluitvorming en aan individuele betrokkenheid. De coordinatieprocessen omvatten centralisatie,

formalisatie en socialisatie. Zij onderscheiden daarbij als managementtaken:

- het legitimeren van verscheidene perspectieven en bekwaamheden;

- het ontwikkelen van meervoudige en flexibele coordinatieprocessen;

- het bouwen van een gezamenlijke visie en individuele betrokkenheid. 1

Het klimaat van een transnationale onderneming, zo blijkt uit onderzoek van Bartlett en Gboshal

(1988) wordt gekenmerkt door samen- en medewerking. Belangrijk voor integratie achten zij:

- een duidelijk gedefinieerd en strak beheerst gebeel van operationele systemen;

processen waarin mensen met elkaar worden verbonden door het uitvoeren van tijdelijke

opdrachten en het deel uitmaken van teams;

I Dunning (1989b) wijst erop dat het succes van internatiooalisatie vaak ceo mengsel is van factoren. De wijze
waarop de afzonderlijke, maar in toenemende mate onderling afhankelijke voordelen van de ondememing worden
gecombineerd met elkaar eo met complementaire activa in de verscheidene landen en culturen, is de kern van het
concurreotievoordeel van multinationale oodememingen. Hij pleit voor een gelntegreerde benadering (pag. 411-412).
Kogut (1985b. pag. 32-35) wijst erop dat bet internationale management kostbaar kan zijn. Hij benoemt speci.fieke
taken die zijns inziens gecentraliseerd dienen te worden.
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- gezameolijke besiuitvorming op basis van uitwisseling van gezichtspunten en overbrugging van

tegenstellingen

(vergelijk Bartlett, Doz en Hedlund, 1990, Hedlund en Roiander, 1990).

Op grond van de theorie besproken in deze paragraaf formuieer ik de voigende hypothese.

Hypothese 12

De behoefte aan het ontwik.keien en implementeren van een internationale strategie en het realiseren

van een internationale structuur die de lokale en internationaIe dimensie met elkaar in evenwicht

brengt, resulteert in een structuur van het transnationale type.

4.3. De professioneIe structuur

Mintzberg (1983) onderscheidt zes mechanismen met behulp waarvan organisaties interne

coOrdinatie tot stand kunnen brengen. Deze worden door hem beschouwd als de elementaire aspecten

van structuur. Ze zijn de lijm die organisaties bij elkaar houdt (Mintzberg, 1979). Schreuder (1990)

bespreekt de behoefte aan 'bundels van coordinatiemechanismen' om economische transacties uit te

voeren. Hij stelt dat de feitelijke (bundei van) coOrdinatiemechanismen die gebruikt worden voor

bepaaIde transacties, voorspeld kunnen worden op basis van de gebruikelijke veronderstelling van

het minimaliseren van produktie- en transactiekosten. Zowel de hierarchic als de hybride structuur

zoaIs gedefinieerd door Williamson kunnen worden geanalyseerd met de benadering van Mintzberg.

In elk type organisatie kunnen wij de zes coordinatiemechanismen van Mintzberg opsporen.

Schreuder (1990) en Douma en Schreuder (1991) concluderen dat het uitvoeren van transacties is

onderworpen aan een bundel coOrdinatiemechanismen, bestaande uit zeven coOrdinatiemechanismen:

de markt en de zes mechanismen zoals gedefinieerd door Mintzberg.

Mintzberg ontwikkelt een typologie van zes basisconfiguraties met behulp van de zes door hem

onderscheiden coOrdinatiemechanismen. Een van deze configuraties is de professioneie organisatie

(ook weI aangeduid als professionele bureaucratie). Dit type organisatie steunt op de standaardisatie

van vaardigheden en kennis. Dit betekent dat de organisatieleden worden 'gestandaardiseerd'. De

medewerker beschikt over een geheel van kennis en vaardigheden, dat vervolgens wordt toegepast

op het werkaanbod. De drang naar professionalisering overheerst andere tendensen. Het volgende

citaat geeft goed aan wat Mintzberg bedoelt: 'In having to rely on trained professionals - people

highly specialised, but with considerable control over their work - to do its operating tasks, the
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organisation surrenders a good deal of its power not only to the professionals themselves but also to

the associations and institutions that select and train them in the first place. So the structure emerges

as highly decentra1ised horizontally; power over many decisions, both operating and strategic, flows

all the way down the hierarchy, to the professionals of the operating core' (Mintzberg, 1979). De

macht wordt verdeeld op basis van kritieke kennis en vaardigheden (Mintzberg, 1983, pag. 397). De

invloed van beroepsverenigingen en institutionele organisaties impliceert als context een sterke

standaardisatie van normen en staat ook bekend als institutionalisering. Standaardisatie van normen

betekent dat de werkers een gemeenschappelijk stelsel van overtuigingen delen en dat coordinatie

mede op basis daarvan kan worden bereikt. Deze vorm van socialisatie heeft een grote mate van

discipline tot gevolg (Durkheim, 1933, Kanter, 1972). Miner, Crane en Vandenberg (1992) geven

eveneens aan dat in een professionele organisatie de professionals hun gedrag ontlenen aan de

waarden, normen, ethische voorschriften en codes van het beroep.

Het type organisatie dat Mintzberg aanduidt als professionele organisatie komt sterk overeen met het

concept van de clan bij Ouchi (1980). Ouchi stelt dat elke organisatie, om transacties efficient tot

stand te brengen, of de ambiguiteit van de prestatiewaardering Of de doelincongruentie tussen partijen

moet verminderen. Marktrelaties zijn efficient als er weinig onzekerheid is over de prestatie. De

partijen kunnen dan het betrekkelijk hoge niveau van opportunisme of doelincongruentie tolereren.

Beheersrelaties zijn goed geschikt a1s rowel prestatie-ambiguiteit als doelincongruentie tamelijk hoog

is. De clan is tegengesteld aan de markt als organisatievorm omdat efficiency wordt bereikt onder

tegengestelde omstandigheden, als er namelijk sprake is van grote prestatie-onzekerheid en weinig

opportunisme. De gemeenschappelijke waarden en overtuigingen zorgen voor overeenstemming in

belangen, waardoor de mogelijkbeid van opportunistisch gedrag verdwijnt. De clan steunt in grote

mate op socia1isatie als beheersinstrument. Deze hybride structuur stelt de professional in staat zijn

zelfstandigheid te bewaren,
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Mintzberg (1983) noemt de professionele organisatie een federatie (vergelijk Normann, 1984). Een

federatie is die organisatievorm waarbij zelfstandige individuen of eenheden zich verenigen om een

gemeenschappelijk doel na te streven. Inhaar eenvoudigste vorm bestaat de federatie uit Dietmeer

dan een beheersraad van de leden of hun vertegenwoordigers die elkaar periodiek ontmoeten om

gemeenschappelijke beslissingen te nemen. Vaak heeft zij een bestuurlijke structuur nodig om de

beslissingen van de raad uit te voeren. Dit heeft tot gevolg dat een directie wordt aangesteld, die een

voorzitter benoemt en die op zijn beurt een organisatie van full-time medewerkers opzet. Inde ware

federatie wordt deze organisatie ontworpen om de leden te dienen, en niet omgekeerd, De

directievoorzitter dicteert het beleid Diet, hij streeft naar steun van de leden.

De professione1e organisatie is een federatie omdat de experts, die zijn gecontracteerd door de

organisatie, deze beschouwen als voor hun gemak, Zij kunnen hun beroep uitoefenen als individuen

en beschikken over gemeenschappelijke bestuurlijke ondersteuning. Deel uitmakend van de

organisatie kunnen zij hun klanten bedienen met een grote mate van zelfstandigheid en persoonlijke

verantwoordelijkheid omdat zij gestandaardiseerde vaardigheden, kennis en procedures toepassen

(Mintzberg, 1983). De sleutel tot effectief functioneren van de professionele organisatie is

individuele verantwoordelijkheid - toewijding van de professional aan zijn client, gebaseerd op een

intieme, persoonlijke relatie tussen beiden (Mintzberg, 1983, vergelijk Miner, 1993). De organisatie

is eigendom van de professionals om te waarborgen dat zij loyaal zijn aan de organisatie.

Op grond van de theorie in deze subparagraaf formuleer ik de volgende, laatste hypothese voor dit

onderzoek.

Hypothese 13

De intemationale organisatie van de accountantskantoren is te typeren als een professione1e

organisatie. Dit impliceert:

_ het dominante coordinatiemechanisme is standaardisatie van kennis en vaardigheden;

- socialisatie is een belangrijk beheersingsinstrument;

- zij is een federatie is; zij is er voor het gemak van de leden.
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5. Samenvatting

In dit hoofdstuk is een dertiental hypothesen geformuleerd die betrekking hebben op:

I. internalisatie- en transactiekostentheorie (hypothese 1,2 en 3);

2. strategische en marketingstrategische theorie (hypothese 4);

3. theorie over toetredingsvonnen in het algemeen (hypothese 5,6 en 7);

4. theorie over toetredingsvonnen dienstverlening (hypothese 8);

5. theorie over institutionee1 isomorfisme (hypothese 9);

6. theorie over de hybride structuur (m.b.t. de intemationale organisatie) (hypothese 10 en 11);

7. theorie over de transnationale structuur (m.b.t. de intemationale organisatie) (hypothese 12);

8. theorie over de professionele structuur (m.b.t. de intemationale organisatie) (hypothese 13).

De hypothesen richten zich op intemationalisatiemotieven (1, 2, 3 en 4), toetredingsvormen (5,6,7,

8 en 9) en structuur van de intemationale organisatie (10, 11, 12 en 13).
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3. METHODOLOGISCBE VERANTWOORDING

1. Inleiding

Dit onderzoek beoogde kennis te verwerven van internationalisatie van professionele dienstverlening.

In vergelijking met, en ook in tegenstelling tot, industriele ondememingen is er weinig onderzoek

gedaan naar intemationalisatie van professionele-dienstverlenende ondememingen. Tot de enkele

belangrijke publikaties over intemationalisatie van professionele dienstverlening behoren die van

Anderson en Gatignon (1986), Buckley en O'Sullivan (1981), Dunning (1989a) en Normann (1984).

De relatieve onbekendheid met dit type intemationalisatie is opmerkelijk omdat (professionele)

dienstverlening een steeds groter deel uitmaakt van de economische activiteiten. Het is bovendien

opmerkelijk omdat intemationalisatie van professionele dienstverlening veelal wordt gezien als

moeilijk en riskant. Een derde reden was dat het bedrijfsleven gonst van intemationalisatie en van

mondialisatie.

Dit onderzoek is exploratief van aard geweest (vergelijk Emory. 1985, ten aanzien van het nut van

exploratief onderzoek). In het onderzoek zijn twee fasen te onderscheiden. De eerste fase bestond

uit literatuurstudie en empirisch onderzoek. Dit empirisch onderzoek is uitgevoerd in de periode

september 1992 -januari 1993 en daarbij is gebruik gemaakt van de vragenlijst zoals opgenomen in

bijlage 1 en zijn gei'nterviewd de personen zoals vermeld in bijlage 2. Deze fase resulteerde in het

formuleren van dertien hypothesen. Deze hypothesen zijn in de tweede fase onderzocht. Daartoe is

empirisch onderzoek uitgevoerd in de periode april - juni 1994. In deze fase zijn aanvullende

gegevens verzameld met gebruikmaking van de vragenlijsten zoals opgenomen in bijlage 3. Daarbij

zijn geinterviewd de personen zoals vermeld in bijlage 4. Na de tweede fase zijn de onderzoeksresul-

taten nader geanalyseerd, de hypothesen beoordeeld en de casebeschrijvingen geactualiseerd. De

concIusies zijn schriftelijk voorgelegd aan een negental deskundigen van beide branches (zoals

vermeld in bijlage 5) om hun opinie te geven.

Het verloop van het onderzoek is in onderstaande figuur weergegeven.
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Figuur 3.1: De fasen in bet onderzoek

2. Metbodologie

Voor bet uitvoeren van bet onderzoek is als metbodologie gekozen de casestudie. De casestudie is

een geaccepteerde strategie op het terrein van management- en organisatie-onderzoek (Yin. 1989.

pag. 20, vergelijk Mintzberg, 1979, Eisenhardt, 1989, Van der Zwaan, 1990, Larsson, 1993, Van

Aken, 1994). Een typische casestudie richt zich op een actueel verschijnsel in de context van de

concrete werkelijkheid waarbij (Yin, 1989, pag. 23, Emory, 1985, pag. 61):

a. de grenzen tussen verschijnsei en context Diet echt duidelijk zijn;

b. verscheidene bronnen van bewijs gebruikt worden.

Ad. a. Zo oefent bijvoorbeeld de internationalisatie van dienstveriening invloed uit op de

mondialisering van markten, heeft de mondiaIisering van markt(segment)en de internationalisatie van

dienstveriening bevorderd en is er een wederkerige relatie tussen internationalisering enerzijds en

professionalisering (intern) en institutionalisering (extern) anderzijds.

Ad. b. Als bronnen van bewijs zijn gebruikt diverse soorten data verkregen uit de interviews,



67

jaarverslagen en andere publikaties van de betreffende ondememingen, inleidingen van topmanagers

van deze ondememingen en publilcaties in de pers en managementliteratuur.

Casestudies hebben de voorkeur als 'waarom'- en 'hoe'-vragen worden gesteld (Yin, 1989). De

'waarom-en-hoe'-vraag is in de beginfase van dit promotie-onderzoek geformuleerd en opgedeeId in

drie vragen (hoofdstuk I, paragraaf 1). Door deze vragen te beantwoorden met als onderzoeks-

methode de casestudie kan volgens Yin (1989) langs inductief empirische weg tot uitspraken worden

gekomen met een prescriptief of voorspellend karakter (vergelijk Jagersma, 1993). In dit onderzoek

is gekozen voor de opsteIling heuristische uitspraken te formuleren (Van Aken, 1994). Dit zijn

uitspraken waarvoor geIdt: 'als u in deze omstandigheden dit resultaat wilt bereiken, heeft het

voordeel om dat inrichtingsmodeI toe te passen'. De casestudie, of 'observatiestudie', is bovendien

geschikt om hypothesen te beoordelen (Kinney, 1986) en is in dit onderzoek ook als zodanig

toegepast.

In dit onderzoek is Diet gekozen voor een enkele case- of gevalstudie maar voor de bestudering van

een reeks van overeenkomstige gevallen. Dit betekent dat de serie-gevalstudie is toegepast (Van

Aken, 1994). Dit impliceert dat er sprake is van vergelijkend onderzoek. Het toepassen van dit type

onderzoek vergroot de mogelijkheid te komen tot generaliseerbaarheid van de uitkomsten (Miles en

Huberman, 1984, Van der Zwaan, 1990). Generaliseerbaarheid van uitspraken is een van de eisen

te stellen aan wetenschappelijke kennis (Van Aken, 1994).

De casestudies zijn gebruikt om dertien hypothesen te bestuderen. Yin (1989) spreekt Diet van

hypothesen maar van stellingen. Hypothesen - of stellingen - hebben als doel precies vast te stellen

wat onderzocht zal worden. Ze helpen om vast te stellen wat de relevante informatie is. Tegelijkertijd

vonnt een hypothese een reflectie op een belangwekkende bewering of veronderstelling uit de

theorie. Het formuleren en vervolgens beoordeIen van de hypothesen bevordert het komen tot

analytische generalisatie. Een eerder ontwikkelde theorie wordt gebruikt als een 'mal' waarrnee de

empirische resultaten van de casestudie(s) worden vergeleken. Anders gezegd, een hypothese kan

een kloof meten tussen wat in de werkelijkheid plaatsvindt en wat de gewenste of ideale situatie is

(conform Ansoff, 1994). Elke casestudie levert een acceptatie of verwerping van de hypothesen op

(ook Eisenhardt, 1989).

Het onderzoeksontwerp bestond uit (conform Yin, 1989):

1. de centrale onderzoeksvragen (vermeld in hoofdstuk 1, paragraaf 1);
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2. de hypothesen (opgenomen in paragraaf2.6, 3.3 en 4.6 van hoofdstuk 2);

3. de individue1e ondememing als eenheid van analyse.

De onderzoeksstrategie (Yin, 1989) houdt in dat de centrale onderzoeksvragen, zoals geformuleerd

in hoofdstuk I, en de hypothesen, zoals geformuleerd in hoofdstuk 2, de wijze van uitvoering van

de casestudies hebben bepaald. In het bijzonder zijn de hypothesen geformuleerd om de richting van

het onderwek w nauwkeurig mogelijk vast te stellen. Ze boden een raarnwerk voor het verzamelen,

analyseren en interpreteren van de gegevens en het trekken van concIusies (conform Emory, 1985).

3. De ondernemingen

Intemationalisatie van de dienstveriening komt in ve1e branches voor en neemt in be1ang en omvang

nog steeds aanzienlijk toe. Intemationalisatie van professioneie (zakelijke) dienstveriening bevindt

zich bepaald nog niet in de fase van consolidatie. In dit onderzoek is gekozen voor twee branches,

de accountancy- en de softwaredienstveriening. Tussen deze twee branches bestaan aanzienlijke

verschillen ten aanzien van de ontwikkeling die intemationalisatie heeft doorgemaakt.

In beide branches zijn de vijf grootste aanbieders (eind 1992) met buitenlandse activiteiten, c.q.

verbindingen geselecteerd. De argumenten voor deze selectie waren:

I. de grote aanbieders zijn het interessantst omdat verwacht mag worden dat juist zij werken voor

grote clienten en dat juist deze grote ondememingen intemationaliseren;

2. binnen de groep van de vijf grootste aanbieders is nog steeds een behoorlijke spreiding van omzet

en omvang aanwezig, zodat elke casestudie nieuwe informatie toevoegt ten behoeve van

bestudering van de hypothesen;

3. het uitvoeren van in totaal tien casestudies het maximaal haalbare leek te zijn binnen de context

van het promotie-onderzoek.

Ret selecteren van twee duidelijk van elkaar verschillende branches en van vijf ondememingen per

branche met een zekere variatie in omvang en andere kenmerken (zoals historie en samenstelling

clientenportefeuille en activiteiten) impliceert dat er sprake is van een 'theoretische replicatie' (Yin,

1989). Ret is daardoor mogelijk tot steviger concIusies te komen, waardoor de robuustheid van de

te verwerven kennis wordt vergroot.



De geselecteerde accountantskantoren zijn:

Kantoren Omzet in 1992 (mIn gulden) (I)

1. Moret Ernst & Young 731,6

2. KPMG (Klynveld) 691,4

3. Coopers & Lybrand 681

4. Deloitte & Touche 474,7 (boekjaar 1992193)

5. BDO CampsObers 127,2

(I) De omzet is (nagenoeg) volledig in Nederland behaaJd.
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Ret kantoor VB Accountants (omzet in 1992204 miljoen) is niet in het onderzoek opgenomen,

aangezien dit kantoor in de onderzoeksperiode geen buitenlandse verbindingen had vanwege de aard

van haar clientele (overheids- en non-profitorganisaties). In de Nederlandse markt worden de vier

grootste kantoren te zamen weI aangeduid aIs 'de grote vier'. In omzet en omvang is er inderdaad een

grote k1oof. Ret k1einste kantoor van de grote vier is ruim twee keer zo groot aIs nummer vijf, de VB

Groep en bijna vier keer zo groot als nummer zes, BDO CarnpsObers. Ret verschil in omvang tussen

de nummers zes, zeven en acht is betrekkelijk gering. In 1992 volgden in omvang op BDO

CarnpsObers de van origine Amerikaanse kantoren Arthur Andersen en Price Waterhouse (omzet

respectieveJijk 113 en 98 miljoen gulden, bron: International Accounting Bulletin, 19 februari 1993).

De geselecteerde softwareondememingen zijn:

Ondernemingen Omzet in 1992 (mIn gulden)

I. Getronics 1.026,0(1)

2. Cap VoImac Group (CVG) 855,8

3 BSO/Origin 600,8

4. CMG 300,9(2)

5. Baan 82,3

(I) 44% omzet bestaat uit diensten (overige uit systemen)

(2) moederondememing is gevestigd in EngeIand

WaarvaninNederland

857,7 (83,6%)

736 (86%)

366,5 (61%)

181,4 (60,3%)

65,3 (79,4%)

Drie grote ondememingen kwamen niet in aanmerking voor het onderzoek. De ondememing Raet

(omzet in 1992670 miljoen gulden) is in het onderzoek niet opgenomen. Zowel de vorige aIs de

huidige directievoorzitter weigerden aan bet onderzoek hun medewerking te verlenen wegens gebrek

aan interesse. In 1990 verwierfRaet de Zwitserse softwareondememing ACI. Voorjaar 1994 besloot

de directie deze onderneming weer te verkopen zodat de buitenlandse omzet van circa twintig procent
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van de concemomzet is teruggebracht tot een te verwaarlozen bedrag. Reden tot verkoop was dat de

activiteiten van AO onvoldoende aansloten bij de overige activiteiten. De ondememing RCC-Groep

(omzet in 1992416 miljoen gulden) is eveneens niet in het onderzoek opgenomen. Deze onderne-

ming is voortgekomen uit het in 1990 verzelfstandigde Rijks Computer Centrum, een rekencentrum

van de overheid In 1992 realiseerde de RCC-Groep ongeveer zeventig procent van de totaIe omzet

bij de overheid. De ondememing houdt zich nog steeds overwegend bezig met bet aanbieden van

rekencentrum-faciliteiten (tegenwoordig facilities management geheten) en is geen aanbieder van

maatwerksoftware.ln omvang volgde op CMG in 1992 Multihouse met een omzet van 138 miljoen

gulden. Deze ondememing richt zich met haar softwaredienstverlening uitsluitend op de binnenland-

se markten en is ook niet in het onderzoek opgenomen.

4.])atave~erving

Voor het verzamelen van data van de geobserveerde ondememingen is gebruik gemaakt van meer-

voudig materiaal, bestaande uit:

gepubliceerde jaarverslagen van de ondememingen (sinds eerste verschijnen);

andere publikaties van de onderzochte ondememingen (zoals brochures, jubileumuitgaven);

inleidingen van directieleden van de onderzochte ondememingen;

niet -gepubliceerde documenten;

door onderzoeker afgenomen interviews met individuele bestuurders die binnen het topmanage-

ment van de onderzochte ondememingen (mede)verantwoordelijkheid dragen (droegen) voor

internationalisatie. AIle gelnterviewden badden directiebevoegdheid, de meesten van hen waren

ten tijde van of kort voor de interviewronden (vice- )voorzitter van de raad van bestuur (soms

aangeduid met een andere naam);

onderzoekrapporten en doctoraalscripties (voornamelijk eind jaren tacbtig, begin jaren negentig);

publikaties in de financiele pers (voomamelijk vanaf jaren tachtig);

artikelen in vaktijdschriften (voomamelijk vanafjaren tachtig);

boeken (voomamelijk vanaf jaren tachtig).
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Er zijn twee interviewrondes uitgevoerd. Ten behoeve van de interviews in de eerste interviewronde

is allereerst telefonisch contact gezocht met de voorzitters van de raad van bestuur (directie,

bestuurscollege) of met dat lid van dit bestuursorgaan dat intemationalisatie in zijn portefeuille had.

Vrijwel alle benaderde ondememingen bleken direct bereid aan het onderzoek mee te werken.'

Alleen Raet weigerde en gaf als reden dat de voorzitter van de raad van bestuur geen tijd had (korte

tijd later verliet hij de ondememing). Steeds is in eerste instantie telefonisch contact gezocht met de

aankondiging dat de onderzoeker een schriftelijk verzoek zou doen tot een interview. Na het

schriftelijke verzoek zijn de interviewafspraken tot stand gekomen. De gesprekspartners waren allen

lid van de directie c.q. raad van bestuur (zie bijlage 2). Een respondent is gei'nterviewd vanwege zijn

functies in het verleden. Ter voorbereiding op de interviews met de sleutelfiguren van de onderzochte

ondernerningen zijn de jaarverslagen van de betreffende ondememingen en ander relevant schriftelijk

materiaal bestudeerd. De eerste interviewronde is uitgevoerd in de periode september 1992 - januari

1993. De interviews zijn gehouden aan de hand van een gestructureerde lijst vragen met een open

karakter (zie bijlage 1). Aan de tweede interviewronde (zie vragenlijst in bijlage 3) hebben

directieleden van alle tien ondememingen deelgenomen (zie lijst respondenten in bijlage 4). Aile

gesprekken duurden anderhalf a twee en een half uur. De door onderzoeker opgestelde gespreksver-

slagen zijn steeds ter goedkeuring voorgelegd aan de respondenten; er waren of geen correcties of

correcties van beperkte, feitelijke aard. De casestudiebeschrijvingen en de beantwoordingen van de

tweede vragenlijst zijn tevens aan een collega-directielid van de respondenten voorgelegd ter

beoordeling en goedkeuring.

Ten aanzien van twee ondememingen zijn twee deel-cases opgesteld omdat tussentijds een

binnenlandse fusie had plaatsgevonden. Dit betreft Coopers & Lybrand en Cap Volmac Group. In

de meeste gevallen zijn twee interviewrondes gehouden. De ondemerning Baan is pas in de tweede

fase opgenomen omdat bet aanvankelijk de bedoeling was Raet in bet onderzoek te betrekken.

Getronics is eveneens pas in de tweede fase onderzocht omdat intemationalisatie van de

dienstverlening nog in een pril stadium verkeert.

I Ik ben de betrokken personen en ondernemingen bijzonder erkentelijk voor de getoonde bereidbeid aan bet
onderzoek hun medewerking te verlenen.
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5.Samenvatting

Dit is een exploratief onderzoek geweest naar de intemationalisatie van professionele-dienstverle-

Ding. Er is een tiental casestndies uitgevoerd, verdeeld over twee sectoren. Daardoor is er sprake van

theoretische replicatie. Er is gebruik gemaakt van schriftelijke documentatie en met terzake

deskundige topmanagers van de onderzochte ondememingen zijn semi-gesttuctureerde (eerste fase)

en gestructureerde (tweede fase) gesprekken gevoerd. De casebescbrijvingen zijn door de betrokken

ondememingen goedgekeurd. De informatie van de ondememingen is gebruikt om de hypothesen

te bestuderen en te accepteren of verwerpen.
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4. DE GROTE ACCOUNTANTSKANTOREN IN NEDERLAND

1. De ontwikkeling van de markt voor accountancydienstverlening

De ontwikkeling van bet Nederlandse accountantsberoep en bet accountantskantoor sinds bet

ontstaan van bet beroep in de vorige eeuw wordt gekenmerkt door professionalisering, scbaaIvergro-

ting en verbred.ingvan de adviesfunctie. Intemationalisering van de dienstverlening is in deze eeuw

van toenemende betekenis geworden. Professionalisering is reeds aangeduid in hoofdstuk I. De

ontwikkeling van de dienstverlening wordt gei1lustreerd aan de band van onderstaande vier tabellen.

De eerste tabel geeft een overzicht van de grootste vijfNederlandse accountantskantoren, gemeten

naar bet aantal aan deze kantoren verbonden openbare (register- )accountants, in 1940, 1972 en 1992.

Daarbij valt op:

- Aile in 1940 en in 1972 genoemde grote vijf zijn in een of andere vorm vertegenwoordigd in de

grote vijf van 1992.

- In 1940 beeft slecbts een van de grote vijf aansluiting bij een Big Eight-netwerk, namelijk Van

Dien Van Uden & Co. In 1972 zijn dat er twee, en in 1992 vier van de vijf (dan Big Six).

De groei van de grote kantoren in de periode 1940-1992 gaat samen met een grotere concentratie

van openbare accountants bij de grote vijf. Ret percentage is zeventien in 1940, 55 in 1972 en 61

in 1992.Ret totaal aantal actieve openbare accountants stijgt in deze periode van 372 in 1940 tot

1618 in 1972 en 3112 in 1992 (zie Izeboud, 1992).
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TabeI4.1: Openbare accountants bij de Nederlandse grote vii! in 1940. 1972. 1992

l240
KamQQr V~nnQtm Med~werk~rs Thtaal

Frese & Hogeweg (1) 8 9 17

Th. & L. Limperg (2) 4 9 13

Van Dien, Van Uden & Co (3) 7 5 12

Meyer & Horchner (1) 5 6 11

Klynve1d, Kraayenbof & Blazer (I) 4 6 10

28 35 63

l212
KamQQr V~n!lQte!l Med~w~rkers Thl<!.a!

Klynveld Kraayenbof & Co (1) 110 140 250

Moret & Limperg (4) 105 130 235

Dijker & Doornbos (3) 110 80 190

Nederlandse Accountants Maatschap (5) 65 45 110

VanDien+Co 65 40 lQ5

ill ill .82Q

l222

Kl!!ltQQr Y~n!lQ~n Mede'tY~rkers ThlMl
Moret Ernst & Young 225 332 557

KPMG Klynveld Accountants 175 297 454

Coopers & Lybrand Dijker Van Dien 153 293 446

Deloitte & Touche 124 150 274

VB Accountants 44 l26 110
1Q3 l.l2.l! 1901

Bron: lzeboud (1992), De Vries (1985).

(1) Opgegaan in 1972 in Klynveld (nu: KPMG); (2) opgegaan in 1970 in Moret & Limperg (nu:

Moret Ernst & Young); (3) opgegaan in 1989 in Dijker Van Dien (nu: Coopers & Lybrand); (4)

opgegaan in 1989 in Moret Ernst & Young; (5) opgegaan in 1989 in TRN (nu: Deloitte & Touche).
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De groei van het beroep en de concentratie van de kantoren blijkt nit onderstaande tabel:

TabeJ 4.2: De groei van het aantal en de concentratie Van registeraccountants 1940-1993

Werkzaam in het openbaar beroep

Waarvan bii de vijf grote kantoren (2)

~(1)

372

72

% %% l212(I)

1565

890

1993

3700

±56 2076 ±56±19

(1) Bron: Korff (1991)

(2) Moret Ernst & Young, KPMG, Coopers & Lybrand, DeJoitte & Touche, BDO CarnpsObers

Ineen intern rapport van een rechtsvoorganger van Dijker en Doornbos (narnelijk van de Vereenigde

Accountantskantoren (VAK)), getiteld "Raarnrapport betreffende Adviesfunctie", van 1969) wordt

gesteld dat de krachtige vervulling van de adviesfunctie op een breed terrein voorwaarde is voor de

toekomst van een accountantskantoor (verrneld door Korff, 1991, pag. 66). De verbreding van het

dienstenpakket van de accountantsorganisaties en de versterking van de adviesfuncties blijkt nit twee

andere tabellen. Tabe1 4.3 illustreert de groei van het organisaticadvieswerk en tabel 4.4 van de

belastingadviezen.

Tabel43' De yijf grootste Nederlandse organisatieadviesbureaus in 1982 en 1992

Kantoor Aantal medewerkers Rangorde
1992 1982 1992 1982

Twijnstra Gudde 450 225 1 2
Berenschot 360 310 2 1
KPMG Klynveld 360 3
Moret Ernst & Young 350 72 4 5
Coopers & Lybrand 280 5
Bosboom en Hegener (I) 71 5
Bakkenist HQ(2) 100 6 3

1940 ill

Bron: lzeboud (1992)
(I) In 1984 gefuseerd met Klynveld

Ontbreekt bij Izeboud(2)



76

Van de vijf grootste organisatieadviesbureaus is er in 1982 cen gerelateerd aan een van de vijf grote

accountantskantoren, in 1992 zijn dat er drie. Sprekender voor de verbreding van het dienstenpakket

van de accountants is ecbter dat in 1982 negen procent van het medewerkersbestand van de vijf

grootste organisatieadviesbureaus is verbonden aan een accountantsorganisatie en dat dit percentage

in 1992 is toegenomen tot 51 procent.

Tabe1 4.4' De vijf grootste belastingadviesbureaus in 1982 en 1992. gemeten in aantalleden Van de

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Kantoor Aantal medewerkers
1992 1982

Rangorde
1992 1982

Moret Ernst & Young 259 77 1 1
Coopers & Lybrand 236 39 2 4
Meijburg & Co (KPMG) 176 48 3 3
Deloitte & Touche 166 29 4 5
Loyens & Volkmaars ill .62 5 2

lOOO 262

Bron: lzeboud (1992)

Uit deze tabel blijkt dat het aantal belastingadviseurs verbonden aan een van de vier grote

accountantsorganisaties, tussen 1982 en 1992 is toegenomen van 73,7 naar 83,7 procent. Ret

onafhankelijke kantoor Loyens & Volkmaars is in deze top vijf verdrongen van de tweede naar de

vijfde plaats. Geconcludeerd kan worden dat de met accountants gerelateerde adviseurs steeds meer

een belangrijke positie in hun eigen markten zijn gaan innemen. Bij de vier grote accountants-

kantoren is de openbare accountantspraktijk teruggelopen tot gemiddeld ongeveer zestig procent van

de totale omzet. Daarmee worden Amerikaanse verhoudingen benaderd. Ret lijkt niet onredelijk te

veronderstellen dat deze ontwikkeling is beinvloed door buitenlandse voorbeelden en qua snelheid

mede is bepaald door bet internationale netwerk, omdat ook tax planning- en consultancy-opdrachten

steeds meer op een internationale basis bemand worden (lzeboud, 1992).'

I Dit is in overeenstemming met wat in International Accounting Bulletin (mei 1985) word! opgemerkt, Medio jaren
1lICbIigis de controlepraktijk bij elk van de top vijf van de Nederlandse kantoren goed voor tenminste zeventig procen!
van de totale omzet Dit contrasteert sterk me! de snelgroeiende 'intemationale' firma's (Coopers & Lybrand, Price
WaIedIouse, ArIhur Andersen, Peat Marwicl<, Fmst & Wbinney) waarvan de meeste nit de controlepraktijk vijftig a zestig
procent van de omzet behalen. Door bun hoge groeisnelbeid lopen die in op de grote kantoren. Zeff (1992) wijst erop
dat de diversificatie bij de grote Amerikaanse accountantskantoren voor een belangrijk deel tot stand is gebracbt nadat
in de jaren zestig de markt van de accountantscontroles verzadigd raakte. Om de groei in omzet te kunnen continueren
is gestreefd naar verbreding van de dienstverlening; bet deel van de omzet afkomstig uit niet-controledienstverlening is
in de jaren zeventig en tachtig sterk toegenomen (zie ook Read en Tomczyk, 1992).



2. De grote Nederlandse accountantskantoren

2.1. Moret Ernst & Young

2.1.1. Profiel

Moret Ernst & Young is een NederJandse organisatie van professionele dienstverleners op het gebied

van accountancy, fiscaaJ-juridische advisering en management consultancy. De werkzaamheden

worden verricht via drie maatschappen: Moret Ernst & Young Accountants, Moret Ernst & Young

Belastingadviseurs, Moret Emst & Young Management Consultants. Deze maatschappen hebben een

samenwerkingsovereenkomst met elkaar. Naar buiten wordt als een firma opgetreden. Het

samenwerkingsverband beschikt over een apart bestuursorgaan. Tussen de Nederlandse maatschap-

pen is sprake van winstpooling. De omzet bedroeg over 1993 751,0 miljoen gulden. Eind 1993 waren

4435 mensen bij de maatschappen werkzaam, verspreid over 43 vestigingen.

Moret Ernst & Young maakt deel uit van Ernst & Young International, een wereldomvattende

organisatie van accountants, belastingadviseurs en management consultants. De organisatie telde eind

199363.600 medewerkers, verspreid over 117 landen. Emst & Young International behaaJde over

1993 een omzet van 5,8 miljard dollar. Zij neemt daarmee op de wereldrangJijst van vergeJijkbare

organisaties de derde plaats in. Op een aantaJ kantoren van Ernst & Young heeft Moret Emst &

Young NederJandse accountants en belastingadviseurs gestationeerd.

Tabel 4.5: Moret Ernst & Young

Omzet in mIn gulden Medewerkers (ultimo)

1989 613,2 4.426

1990 649,9 4.462

1991 695,1 4.581

1992 731,6 4.555

1993 751,0 4.435

77
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Tabel 4.6' Ernst & Young (International) (Cijfers per 30 september)

1989

1990

1991

1992

1993

5.006

5.405

5.701

5.839

67.200

67.100

64.200

63.600

Omzet in min dollar Medewerkers

2 1.2. Historie

In de naoorlogse tijd kent de Nederlandse markt aanvankelijk een groot aantal grotere en kleinere

accountantskantoren (dit is inclusief belastingadvies- en management-consultancydienstverlening).

Aan het begin van de jaren zestig zijn er zes maatschappen die in twee fasen opgaan in de in 1970

te vormen maatschap Moret & Limperg. De maatschappen zijn Moret & Starke, Moret & De long,

lookers & De long, Dijker, De Leede & Co, Th. en L. Limperg en Nijst & Co. In 1964 fuseren de

drie eerstgenoemde kantoren tot de maatschap Moret De Jong & Starke. In 1966 gaan de drie

laatstgenoemde over tot een fusie onder de naam Limperg Dijker Nijst & Co. Tot deze fusies wordt

besloten tegen de achtergrond van de fusietendens binnen het nationale bedrijfsleven'. De

accountantskantoren zijn van mening dat zij het risico lopen bij clienten uit de boot te vallen. De

dienstverlening wensen zij op een grotere schaal uit te oefenen, In het bijzonder zijn de belangrijkste

overwegingen om te fuseren:

- concentratie van ondememingen in Nederland en de Europese Gemeenschap;

- grote ondememingen geven de voorkeur aan accountantskantoren met een bekende naam; de

omvang van de kantoren speelt daarbij een rol;

- vergroting van de accountantskantoren is wenselijk, fusie is daartoe een middel;

- schaaIvergroting biedt meer mogelijkbeden tot specialisatie, uitwisseling van ervaring en training

van medewerkers;

- betere spreiding van vestigingen over Nederland;

- beboud van de positie op de Nederlandse markt

(Metzemaekers, 1983, pag. 167, 170).

1 Zo ontstaan in die jaren de Amro Bank en Nationale Nederlanden.
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Op deze fusies voigt nog een fusie. De voortscbrijdende intemationalisatie bij het bedrijfsleven, en

een binnenlandse ontwikkeling die steeds hogere eisen blijft stellen aan de variatie van het

dienstenpakket en aan de aanwezigheid van voldoende deskundigheid ter plaatse in alle delen van

het land, noodzaken tot verdere aanpassing (Metzemaekers, 1983, pag. 173). De fusie tussen de

kantoren Moret De Jong & Starke en Limperg Dijker Nijst & Co wordt primair ingegeven door de

wens de binnenlandse positie en dienstverlening te verbeteren. Bovendien zijn de goede buitenlandse

relaties van Limperg, Dijker, Nijst & Co interessant voor Moret, De Jong & Starke. Relaties met

'correspondent films' zijn er dan reeds vele, grotendeels tot stand gekomen in het begin van de jaren

zestig. Beide kantoren beseffen dat voor het verder uitbouwen van deze relaties versterking van de

basis nodig is, die slechts door fusie is te verkrijgen (Metzemaekers, 1983, pag. 174). In 1970 fuseren

de twee maatscbappen tot Moret & Limperg. Men wil vanuit een sterke Nederlandse basis met

behulp van losse samenwerkingsverbanden in het buitenland diensten gaan aanbieden. De

intemationalisatie van de dienstverlening vloeit in deze fase voort uit de wens de client te voJgen.

Afhankelijk van de omstandigheden Jigt de nadruk op het stichten van eigen vestigingen of het

samenwerken met buitenlandse kantoren. De samenwerking met buitenlandse kantoren blijkt niet

bevredigend te zijn.

Het intemationale beleid krijgt kort na de fusie van 1970 gestalte. Naast het onderhouden van

correspondentscbappen streeft Moret & Limperg naar het verder ontwikkelen van het buitenlands

net van eigen vestigingen. Er worden successievelijk vestigingen opgericht in verscheidene Europese

landen en ook buiten Europa. Na de fusie van 1970 wordt bovendien gekozen voor samenwerking

met enkele andere grote kantoren in Europa, met als gevolg dat Moret eind 1972 toetreedt tot

Interfides. Ben van de achterliggende motieven is het hoofd te kunnen bieden aan het doordringen

van de grote AngeIsaksische accountantsfirma's binnen de Europese Gemeenschap. Ben motief voor

het aangaan van het Interfides-verband is tevens dat in Nederland grote verwachtingen worden

gekoesterd van de 'Europeanisering' van het bedrijfsleven (Metzernaekers, 1983, pag. 180). Aan het

samenwerkingsverband Interfides nemen naast de Nederlandse kantoororganisatie een Franse

(Fiduciaire de France) en een Duitse (Treuarbeit AG) accountantsorganisatie deel, Interfides is

gebaseerd op twee rechten: 'volgen en jagen'. Een accountantskantoor heeft het recht haar clienten

naar het buitenland te volgen. Zo beeft bijvoorbeeld Moret & Limperg bet recht een client die een

docbterondememing inDuitsland vestigt, ook daar te bedienen door een eigen vestiging op te richten.

En het tweede recht houdt in dat bijvoorbeeld Moret & Limperg Nederlandse clienten in Frankrijk

mag acquireren. Deze recbten ge1den over-en-weer. Interfides mislukt omdat de Nederlandse

deelnemer eigenlijk als enige kantoor clienten naar het buitenland voIgt. De Duitse en Franse partner
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blijken deze beboefte niet zo zeer te bebben. Er is daardoor sprake van een eenzijdige relatie. In een

aantal continentaaJ-Europese landen gaat men in die jaren niet uit van bet 'one auditor'-concept. Een

Duits concern bijvoorbeeld kan beel goed leven met de situatie dat zij in Duitsland werkt met een

Duitse accountant en dat zij in bet buitenland gebruik maakt van aile mogelijke andere kantoren. Er

is dus in die jaren bij buitenlandse kantoren in bet algemeen weinig beboefte de klant te volgen.

Inmiddels is onder invloed van Europese wet- en regelgeving deze bouding aan bet veranderen. Als

blijkt dat de binnen Interfides beoogde samenwerking niet functioneert, valt deze organisatie in 1974

uit elkaar. Moret & Limperg besluit door te gaan op eigen kracbt. Hierin is de organisatie tamelijk

succesvol. Eind 1979 beschikt zij over in totaal zestien buitenlandse vestigingen verspreid over tien

landen, waar in totaal 250 personen werken. Op verschillende plaatsen is zij een associatie aangegaan

met buitenlandse collega's. Somrnige buitenlandse vestigingen beschikken over een of enkele

buitenlandse vennoten.

In de periode 1974-1979 werkt Moret boofdzakelijk vanuit dit concept met eigen vestigingen in bet

buitenland, die zeifstandig opereren. Aan bet eind van de jaren zeventig vindt een herorientatie plaats

onder invloed van externe ontwikkelingen zoals nieuwe Europese Ricbtlijnen en de sterke groei van

de investeringen in Europa vanuit Amerika. De ervaring beeft Moret geleerd dat de vestigingen in

Amerika van de grotere Nederlandse ondememingen een sterke voorkeur aan de dag leggen voor de

(Amerikaanse) Big Eight-kantoren. Daarvoor zijn twee motieven. Het ene is de positie tegenover de

lokale financiers, bet andere is dat de Big Eight-kantoren de boventoon voeren in de SEC-section van

bet American Institute of Certified Public Accountants. Deze SEC-section omvat de kantoren die de

verplicbting op zicb kunnen Demeo om de controles en voorschriften van de Securities Excbange

Commission te aanvaarden. Voor een buitenlands kantoor in de Verenigde Staten betekent bet

opzetten van een eigen organisatie die voor de SEC aanvaardbaar is, een al te grote investering in

mankracbt en kennis (Metzemaekers, 1983, pag. 180-181). Ook buiten Amerika maken de grote

Nederlandse multinationale clienten niet altijd gebruik van de vestigingen van Moret & Limperg. Zij

vinden dat zo'n vestiging van bijvoorbeeld twintig man te klein is om ben van dienst te zijn voor

opdracbten als een acquisitie of een beursgang. Deze clienten willen door een groot kantoor worden

bediend. De buitenlandse vestigingen blijken dus niet in staat te zijn optimale dienstverlening te

kunnen aanbieden. Bovendien slagen zij er onvoldoende in lokaal werk aan te trekken.

Dit internationalisatiebeleid is gebaseerd op de gedacbte 'wij geven ons niet over aan de Big Eight'.

De veronderstelling is dat als men zich aansluit bij een Big-Eight-organisatie bet kantoor zicb dan

uitlevert en baar identiteit niet kan bebouden. Aan bet eind jaren zeventig komt Moret tot de
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conclusie dat als het kantoor verder wil met het volgen naar bet buitenland van de internationaal

werkende clienten, zij dan contact moet zoeken met een van de Big Eight-kantoren om te komen tot

samenwerking. WeI za1 de samenwerking onder strikte voorwaarden tot stand moeten komen. De

eerste voorwaarde is dat men baas in eigen buis blijft. De Nederlandse organisatie za1 een

zelfstandige organisatie moeten blijven onder eigen naam binnen een federatieve structuur. De

tweede voorwaarde is dat de samenwerking niet een Amerikaans-Engelse dominantie mag laijgen.

In Europa moeten sterke nationale firma's deel gaan uitmaken van de organisatie. De wereldomvat-

tende organisatie za1 over een kracbtig Europees deel moeten beschikken. In bet kader van bet

selectieproces worden met verschillende Big Eight-kantoren gesprekken gevoerd. Arthur Young

blijkt een partij te zijn die bet concept aanhangt van sterke nationale firma's binnen een tamelijk los

verband, Aan de eerste voorwaarde wordt daarmee voldaan, maar A Y stelt in Europa nog niet veel

voor. A Y slaagt er echter in gelijktijdig kantoren uit alle belangrijke Europese landen te doen

toetreden tot de nieuw op te richten federatie AMSA, die deel uitmaakt van Arthur Young Internatio-

nal. Er wordt in 1980 een aparte Europese federatie gecreeerd binnen de wereldomvattende federatie

AYI. Later wordt de naam AMSA gewijzigd in Arthur Young Europe. Binnen AYI is de Verenigde

Staten goed voor een derde van de ornzet, Europa eveneens en de rest van de were1d ook. Moret &

Limperg blijft Moret & Limperg, met de toevoeging 'member of Arthur Young International'. Ter

gelegenheid van de aansluiting bij A YI wordt de samenwerking met "correspondent firms" en bet

opbouwen van een eigen buitenlands net van vestigingen beeindigd. Het personeel op de buitenlandse

vestigingen wordt zoveel mogelijk ingebracht in het kantoor in het betreffende land dat lid is van

Arthur Young International.

Vanaf 1984 wordt binnen Arthur Young (International) ondanks de federatieve structuur gewerkt aan

een vaktechnische integratie. De historisch gegroeide nationale verschillen in beroepsopvattingen en

praktijkuitoefening vormen daarbij een belangrijk opstakel. Verschil van opvatting bestaat eveneens

over de samenwerking tussen diverse beroepsgroepen binnen de maatschap. De integratie krijgt

onder meer vorm in het gebruik maken door de Europese kantoren van de Amerikaanse A Y -

richtlijnen voor de vorm van de verslaggeving. Aanvankelijk gelden deze richtlijnen aileen voor het

gerefereerde werk, later ook voor het nationale werk. De volgende stap is het samenstellen van een

internationaal controlebandboek, dat geldt voor aile werkzaamheden. Daarmee wordt in de peri ode

1986-1988 een internationale standaard ontwikkeld (Sluyterman, 1993b, pag. 99-102).
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Moret & Limperg denkt haar intemationalisatiedoelstelling bereikt te hebben door de samenwerking

met de Arthur Young-organisatie. Geleidelijk raken de clienten aan de nieuwe internationale

organisatie gewend en lopen re in het buitenland niet !anger om Moret heen. Zij maken in afnemende

mate gebruik van de diensten van ren van de andere Amerikaanse Big Eight-kantoren. De

internationale organisatie wordt gewaardeerd. Na de fusieaankondiging van Price Waterhouse en

Deloitte Haskins & Sells in 1984 (tot een fusie is het echter nooit gekomen) gaat Arthur Young als

reactie weI een overeenkomst aan met Ernst & Whinney, die defensief van aard en vaag is: beide

partijen beloven niet met een ander in zee te gaan en wanneer bij een van de andere kantoren iets

gebeurt, wordt het gesprek voortgezet, Deze overeenkomst wordt in 1986 verbroken. Er worden dan

informele contacten aangeknoopt met Deloitte Haskins & Sells, die geen positief resultaat opleveren.

Het Amerikaanse kantoor van Arthur Young heeft eigenlijk helemaal geen behoefte aan een grote

fusie, zo blijkt in deze jaren. De Europese kantoren oefenen daarentegen grote aandrang uit. De

Europese federatie vindt men niet sterk genoeg. Ook andere lidfirma's zijn overtuigd van de

noodzaak van een Big Eight-fusie, Door de steeds verdergaande uitbreidingen in het bedrijfsleven

gaat de bestaande marktstructuur minder goed functioneren. Het inzicht groeit dat het aantal Big

Eight-kantoren te groot is en dat elke kantoororganisatie manco's heeft in haar dienstverlening.

Bepaalde vakgebieden worden niet goed afgedekt, in sommige marktsegmenten heeft men

onvoldoende kracht en op een aantal lokaties is men niet of zwak aanwezig. Binnen Ernst &

Whinney oefenen eveneens de Europese partners druk uit om te fuseren. In het voorjaar van 1989

komt dan de fusie-overeenkomst tussen Arthur Young en Ernst & Whinney tot stand. De

internationale naam wordt Ernst & Young. Moret is om drie redenen voorstander van de fusie: zij

levert een betere geografische spreiding op (Arthur Young is sterker aanwezig in Europa, Ernst &

Whinney in Amerika), de verdeling van marktaandelen over diverse branches vertoont een zekere

complementariteit en de combinatie za) over een breder draagvIak beschikken voor investeringen in

technologie, kennis en apparatuur en voor specialistische dienstverlening (zie Sluyterman, 1993, pag.

102-107). In nagenoeg alle landen waar Arthur Young en Ernst & Whinney zijn gevestigd, komt

vervolgens een fusie tussen de kantoren tot stand Formeel per 1 januari 1990 vindt er een fusie plaats

van de Nederlandse kantoren Moret & Limperg (AY) en Dechesne Van de Boom (E & W). De

nieuwe naam in Nederland wordt Moret Ernst & Young.
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2.1.3. Intemationalisatie vanaf 1989

Arthur Young en Ernst & Whinney hebben bij de fusie ongeveer dezelfde ideeen over de internatio-

nale structuur van de dienstverlening. E & W denkt iets meer vanuit het eenheidsmodel door de sterk

Amerikaans-EngeIse basis van de organisatie. AY neigt iets meer naar een federatieve structuur. In

het eerstejaar na het tot stand komen van de nieuwe organisatie Ernst & Young International (EYI)

wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan het vaststellen van het strategisch beleid. Zij wil een

toonaangevende internationaaI opererende organisatie zijn. Er wordt een internationale controle-

aanpak vastgesteld, toe te passen door aIle lidfirma's. De uniforme standaarden en werkmethoden

bevorderen de communicatie tussen de Ernst & Young-medewerkers. Aansluitend worden nieuwe

regels voor de kwaIiteitsbeheersing vastgesteld en ingevoerd. In samenhang met het vaststellen van

de Ernst & Young-controleaanpak wordt in 1990 gekozen voor een wereldstandaard op het gebied

van automatisering van de accountantswerkzaamheden. In 1991 zijn de nieuwe internationale

richtlijnen voor het naamgebruik, het logo en de huisstijl op een groot aantaI uitingen van Moret

doorgevoerd. Met de nieuwe huisstijl wordt het concept 'one firm, worldwide' van de internationale

organisatie benadrukt. Het lid zijn van een intemationale club heeft duidelijk met zich meegebracht

het doorvoeren van aanpassingen ten behoeve van een eenheid in huisstijl, vaktechniek en

beroepsuitoefening (Sluyterman, 1993b, pag. 110).

Kenmerkend voor de buidige situatie is dat binnen EYI een aantaI internationaaI werkzame

branchegroepen zijn geformeerd teneinde de internationaaI aanwezige kennis en ervaring in die

branches te bundelen. Zowel voor de accountants, de beIastingadviseurs als de organisatie-adviseurs

geldt dat een aantal research- en ontwikkelingsprojecten in internationaaI verband wordt uitgevoerd.

Op een aantaI vestigingen verspreid over de wereld zijn teams van beIastingadviseurs uit diverse

landen geformeerd, die zich bezighouden met internationale taxplanning voor clienten, Op een aantaI

vestigingen van Ernst & Young heeft Moret Ernst & Young Nederlandse accountants en

belastingadviseurs gestationeerd. Dit zijn de zogenoemde desks. Moret heeft circa dertig

vennotenlmedewerkers gestationeerd op desks in het buitenland. Tegelijkertijd heeft Moret een

relatiefbeperkt aantaI buitenlanders op haar Nederlandse vestigingen werkzaam.
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2.1.4. Structuur internationale organisatie

Ter afsluiting van de casebescbrijving van Moret Ernst & Young geef ik onderstaand het organogram

van de internationale organisatie Ernst & Young met een korte toelichting erop.

Figuur 4.1: Organogram Ernst & Young International

Executive Committee,
Chairman: Chief
executive officer

121eden)

Internationale
Committees

Internationaal
hoofdkantoor

Toelichting bij figuur 4.1

Het Executive Committee is te beschouwen a1s het operationele bestuur van de Management Council,

het boogste orgaan van de internationale organisatie, waarin 25 landen-firma's zijn vertegenwoor-

digd. De belangrijkste internationale committees zijn:

- Accounting & Auditing;

- Tax;

- Mergers & Acquisitions;

- Audit Innovation.



Per 1 januari 1994 is de internationale organisatiestructuur gewijzigd. Er is een chief executive

officer (ceo) van Ernst & Young benoemd, die voorzitter is van bet internationaaI Executive

Committee. Het Executive Committee bestaat uit de vertegenwoordigers van de twaaIf belangrijkste

lidfinna's van Ernst & Young. De internationale organisatie is in drie regio's, world areas, verdeeld:

(1) Noord- en Zuid-Amerika, (2) Azie, Australie en de Pacific en (3) Europa, bet Midden-Oosten en

Afrika Per regio is een regional executive director aangesteld; de regional directors zijn non-voting

members van bet EC. Een Nederlandse firmant geeft vanuit Amsterdam a1sregional director leiding

aan laatstgenoemde regio. Het internationale boofdkantoor in New York telt circa vijftig

medewerkers. Het Europese regiokantoor te Brussel is met ingang van januari 1994 opgebeven. Elke

regional director beeft een kleine staf. Voor de Europese regional director is deze werkzaam op de

Amsterdamse vestiging van Moret Ernst & Young; zij omvat circa vijftien medewerkers.

2.2. KPMG Klynveld

2.2,1. Profiel

De KPMG-organisatie in Nederland, omvat accountants, belastingadviseurs en management

consultants. De samenwerkende maatschappen treden naar buiten als een firma op. De ornzet bedroeg

in 1993 703,4 miljoen gulden. Eind 1993 waren 3.748 mensen bij de maatscbappen werkzaam,

verspreid over 42 vestigingen. De organisatie maakt deel uit van de internationale KPMG-

organisatie. Deze internationale organisatie is gevestigd in 131 landen en telde eind 199372.807

medewerkers. De omzet bedroeg in 19936,0 miJjard dollar. Op de wereldranglijst wordt daarmee

de tweede plaats ingenomen, na Arthur Andersen.

Tabe14 7: KPMG (Nederland)

Omzet in min gulden Medewerkers

1989 530,2 3.143

1990 578,2 3.408

1991 639,8 3.594

1992 691,4 3.843

1993 703,4 3.748
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Tabe14.8· KPMG Onternational)

68.000

77.300

76.200

73.500

72.807

1989

1990

1991

1992

1993

Omzet in mln dollar

4.300

5.400

6.010

6.150

6.000

Medewerkers

2.2.2. Historie

De grondlegger van de Nederlandse KPMG-organisatie is Klijnveld die rich in 1917 als zelfstandig

accountant vestigt. In 1930 treedt Kraayenhof tot de maatschap toe, die een grote invloed zal

uitoefenen op de verdere ontwikkeling van het kantoor en het na-oorlogse accountantsberoep in

Nederland. Belangrijk voor de ontwikkeling van het kantoor is de verwerving van grote

intemationale clienten, zoals Philips (in 1931), de Koninklijke, AKU, de KLM en de Bank voor

Handel en Scheepvaart (de overige aan het eind van de jaren veertig). In 1940 beboort het kantoor

tot de 'grote zes' zonder dat er fusies bebben plaatsgevonden (Velten, 1992).

Typerend voor het internationalisatiebeleid van KPMG (Klynveld) is bet volgen van de klant en bet

opereren op eigen kracht, In 1949 wordt de eerste buitenlandse vestiging (Duitsland) geopend. Tot

het einde van 1967 bandhaaft Klynveld baar beleid van zelfstandig en onafhankelijk te blijven door

eigen buitenlandse vestigingen te sticbten. Dan wordt besloten tot intemationale groei door vaste

samenwerking met - eveneens belangrijke - buitenlandse kantoren. Doel van de samenwerking is bet

sticbten van een internationale firma en het bieden van een tegenwicht tegen de Big Eight-kantoren

(Volten, 1992, pag. 54). In het bijzonder gaat het daarbij om de vorming van een Europees kantoor

(Volten, 1992, pag. 74).

Mede om een actief buitenlands beleid te realiseren komen medio 1968 besprekingen met het

accountantskantoor Frese (voluit: Frese, Hogeweg, Meyer & Horchner) op gang. Dit kantoor voerde

al voor W.O. I buitenlandse opdrachten uit en stichtte in 1918 een Indische maatschap te Batavia (in

1958 werden de activiteiten in dat gebied beeindigd), Aanvankelijk hebben de besprekingen tussen

de twee kantoren alleen betrekking op samenwerking in de buitenlandse praktijk (Brussel, Zuid-

Amerika). AI snel wordt onderkend dat een gemeenschappelijk functioneren in bet buitenland (in
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Zuid-Amerika worden gezamenlijk vestigingen gesticht) consequenties heeft voor de Nederlandse

verhoudingen. Dit leidt ertoe dat in 1969 fusiebesprekingen op gang komen. Deze resulteren in een

aIgehele fusie met ingang van 1972, waarbij een tweede belangrijk motief is nationaIe schaalvergro-

ting. Deze wordt noodzakeJijk geacht om geJijkwaardigheid te bereiken ten opzichte van buitenlandse

kantoren. KPMG is dan bet grootste Nederlandse kantoor en 'klaar voor de internationaIe markten'

(Volten, 1992, pag. 71).

Als eind 1971 het NIVRA de gezamenJijke beroepsuitoefening met buitenlanders goedkeurt, ligt de

weg open voor internationaIe sarnenwerking. In 1972 wordt KID geforrneerd (KID staat voor:

KlynveId (Nederland), Turquands (Engeland), DTG (Duitslandj). Gaandeweg treden uit andere

landen kantoren toe, zoaIs uit Australie, Frankrijk en de Verenigde Staten. De uniforrnering van de

beroepsuitoefening is daarbij een grondvoorwaarde voor samenwerking. In 1974 wordt bet KID-

controlehandboek vastgesteld. Met behulp hiervan wordt gewerkt aan systematische kwaIiteitsbe-

heersing binnen het internationaIe verband. Verschil van inzicht over bet gebruik van KID aIs

merknaam doet de samenwerking stranden. De partners bebben moeite elkaars denkwijze te leren

kennen. In 1978 wordt KTD formeel beeindigd. K1ynveld zoekt dan naar een ander Brits kantoor en

wenst versterking van de vertegenwoordiging in de Verenigde Staten.

Medio 1979 is het accountantskantoor K1ynveld een van de oprichters van KMG (de afkorting staat

voor: K1ynveld (Nederland), Main (VS), Goerdeler (Duitsland), (de natuurlijke persoon Goerdeler

is voorzitter van het kantoor DTG, Deutsche Treuhand Gesellschaftj), De kern van KMG wordt

gevormd uit de kern van bet voorrnaIige KID en van MML. Dit betreft de kantoren K1ynveld en

DTG (oud-KID) en Thomson McLintock (oud-MML). De Amerikaanse partner Main Hurdrnan

ontstaat uit een fusie van bet Amerikaanse MML-kantoor Main Lafrentz en het voorrnalige KID-lid

Hurdman and Cranstoun. In Nederland fuseert in 1980 het oud-MML-lid Pelser (voluit: PeIser,

Harnelberg, van Til & Co) met K1ynveld. KMG wordt door de oprichters gezien als een federatief

sarnenwerkingsverband. De vestigingsplaats van bet hoofdkantoor is Amsterdam en de "executive

partner" is een Nederlander. Ten behoeve van het internationale werk komt in elk land waar KMG

is vertegenwoordigd een vestiging van KMG, waaraan de nationaJe lid-kantoren het werk overdragen

dat afkomstig is van buiten de landsgrenzen. De participerende kantoren mogen in beginsel niet meer

buiten hun landsgrenzen opereren op reisbasis of met eigen vestigingen. In 1980 komt een

controlehandboek gereed. Er wordt een centraaI "management committee" ingesteld om eenheid te

creeren. Na enkele jaren komt KMG voor de eigen naam van de lid-kantoren. Dit bevordert de

naarnsbekendheid (Volten, 1992, pag.88-94). Tocb is KMG niet meer dan een verzameling van los
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met elkaar verbonden nationale firma's, voomamelijk bij elkaar gehouden door een vereniging. naar

Zwitsers recht. Haar primaire actief is het KMG-Iogo. dat ze ter beschikking stelt aan de nationale

praktijken. KMG heeft geen internationaal ondememingsplan.

Klynveld heeft zich altijd ingezet voor de kwaliteit van de internationale dienstverleDing. Vanaf 1953

heeft het kantoor een vestiging in New York als 'Iuisterpost'. In Amerika wordt samengewerkt met

het kleine kantoor Smith and Harder. Op aandrang van de client Philips wordt in 1972 een fusie

bewerksteIligd tussen dit kantoor en het grotere Hurdman and Cranstoun. Deze oplossing is op dat

moment volledig aanvaardbaar voor Philips. haar financiers en de Securities and Exchange

Commission (SEC). In de jaren zeventig blijkt evenwel dat Hurdman Diet in staat is de groeiende

Europese vestigingen en investeringen in Noord-Amerika toereikend te bedienen. Vanaf 1977

beschikt Klynveld zelf over CPA (in Nederland RA)-bevoegdheden in de staat New York. Niettemin

is de samenwerking met Main Lafrentz (ruim twee maal zo groot als Hurdman) naar aanleiding van

de vorming van KMG uiterst welkom. Vanuit Europa wordt een fusie tussen de twee Amerikaanse

kantoren met kracht bevorderd. In 1979 wordt Main Hurdman gevormd, in omvang het negende

kantoor in de VS. Prestige. nationale dekking en deskundigheid van dit kantoor zijn in de daarop

volgende jaren evenwel ontoereikend. Bovendien gaat er weinig 'referral work' naar de Europese

partners. Een grote Amerikaanse partner zou voor de andere kantoren winstgevend zijn. De kloof

tussen Main Hurdman en de Big-Eight blijkt 'de kardinale en strategische zwakte' van KMG te zijn.

Als derde en laatste stap en afronding van de internationale samenwerking wordt een grote fusie

dringend gewenst geacht (Velten, 1992. pag. 120).

In de eerste helft van de jaren tachtig wordt Klynveld door alle Big Eight-kantoren benaderd voor

intemationale samenwerking. Zij heeft in Nederland een sterke positie. Het kantoor wil echter Diet

opgaan in een Anglo-Amerikaanse organisatie. AI in een beleidsnota van 1967 sluit Klynveld

samenwerking met een van de Big Eight-kantoren Diet uit. Samenwerking zal echter uitsluitend op

basis van gelijkwaardigheid tot stand mogen komen.

De leiders van KMG beginnen in die jaren het bestaansrecbt te onderkennen van een organisatie met

brede intemationale dekking, die in staat is over de gehele wereld diensten te leveren van dezelfde

soort en kwaliteit. Anticiperend op de toenemende internationalisatie van bet bedrijfsleven merkt

KMG een overeenkomstige toeneming op in de beboefte aan internationale diensten, zoals

accountancy. met een mondiaalleveringsmechanisme en karakter. De onevenwichtige organisatie

van KMG - sterk in Europa. zwak in Amerika - zal een groeiend nadeel blijken te zijn in het Dieuwe
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tijdperk van mondialisering. Gedreven door de wens een vooraanstaande concurrentiepositie in de

wereldmarkten in te nemen vormt KMG haar visie: het versterken van de organisatie, mogelijkerwijs

op een later tijdstip gevolgd door een fusie met een van de Big Eight-kantoren.

2.2.3.lnternationalisatie vanaf 1984

Deze visie wordt in 1984diepgaand bemvloed door de aankondiging van de fusie-onderhandelingen

tussen Price Waterhouse en Deloitte Haskins & Sells 1. De PricelDeloitte-onderhandelingen doen het

verrnoeden ontstaan dat dit het begin is van een concentratiegolf in de accountantswereld. Aan de

orde is niet alleen het onderwerp van het bestrijken van de wereld met de dienstverlening, maar ook

de erkenning van de geweldige investeringen die benodigd zullen zijn voor zaken als het

automatiseren van het controleproces. Als reactie op deze onderhandelingen gaat KMG over tot het

identificeren van een geschikte partner voor een fusie op wereldschaaI. Een analyse wordt gemaakt

van alle mogelijke combinaties met de Big Eight-kantoren, zowel op nationale als wereldwijde basis.

De samenstelling en het imago van de clientenkring van KMG wordt tevens bestudeerd. De

samenvoeging van KMG met elk van de Big Eight-kantoren blijkt internationaaI bereik en

toekomstmogelijkheden te bieden. Er is echter enige onrust op het nationale niveau over bepaaIde

Big Eight-keuzes. Intern studeert KJynveld eveneens op de effecten van mogelijke combinaties van

accountantskantoren. Arthur Young is een goede kandidaat, maar een fusie in Nederland met de

partner van Arthur Young, Moret & Limperg, zal een veel te dominante marktpositie opleveren en

zeer nadelige gevolgen hebben voor de clientenportefeuille, Andere goede kandidaten zijn Peat

Marwick en Ernst & Whinney. KMG start de besprekingen met Peat Marwick." De voorzitter van

de Amerikaanse maatschap heeft als visie voor de mondiale organisatie een onderneming zonder

grenzen - een verzameling van sterke nationaIe firma's, elk sterk verankerd in haar eigen land maar

met elkaar verbonden door mensen en technologie en met een binding aan de eigen firma en de

internationale organisatie.'

I Deze fusiepoging is mislukt.

2 De Schor James Marwick vestigt zich in 1895 in New York met een accountantskantoor. In 1897 gaat hij een
samenwerking aan met Mitchell onder de naarn Marwick, Mitchell & Co. In 1911 fuseren de accountantskantoren van
Marwick (VS. opgericht in 1895) en Peat (Engeland, opgericht in 1870) onder de naam Peat, Marwick, Mitchell & Co.
Later wordt de intemationale naarn Peat Marwick International (PMl).

3 De respondent van KPMG deelde ODS mee: 'De basis van de fusie tussen KMG en Peat Marwick was de 'globalisation'
van het bedrijfsleven. Multinationale ondernerningen willen in toenemende mate over de gehele wereld in principe
dezelfde accountant, Als accountant moet je daarbij overal over een adequate praktijk beschikken.'
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In de herfst van 1984 gaan KMG en PMI met elkaar praten. Het fusieproces begint begin januari

1985 met niet minder dan 24 mensen op een officiele bespreking in Parijs. Er wordt in de daarop

volgende maanden belangrijke vooruitgang gemaakt, omdat iedereen overtuigd is dat de combinatie

excellente toekomstmogelijkheden zal brengen. KMG heeft een aantal erg sterke nationale firma's

terwijl PMl effectief is in het intemationaaI coordineren van de dienstverlening aan clienten. Ook

worden potentiele problemen vastgesteld. Twee voorbeelden. De PMI-praktijk is gebaseerd op

specifiek Anglo-Amerikaanse standaarden die over de gehele wereld worden toegepast. Binnen KMG

daarentegen passen lokale praktijken lokale standaarden toe bij hun lokale clienten. Buiten Engeland

en de Verenigde Staten bestaan de PMI-praktijken voornamelijk uit gerefereerd werk, terwijl KMG

over een aanzienIijke nationaIe clientenbasis beschikt. September 1985 trekken de Nederlanders zich

terug en worden de KMG-PMI-fusieonderhandeJingen beeindigd. Aan de pers wordt meegedeeld dat

het fusieproces te complex van aard was. Diverse betrokkenen zoals de voorzitters van de

Amerikaanse PMI-maatschap en de Nederlandse KMG-maatschap zijn van mening dat teveel mensen

aan de onderhandeliogen deelnamen. De meningsverschillen spitsten zich toe op zaken als

intemationale standaarden, de organisatiestructuur in het Verenigd Koninkrijk en continentaal-

Europa en vooral de naarn. De druk op de onderhandeJingen was nog verhoogd toen de fusie uitlekte

naarde pers. Enige dagen later worden de besprekingen dan beeindigd (Cypert, 1991, pag. 35-37).

De fusiepoging mislukt in wezen 'omdat de gelijkwaardigheid van KMG nog onvoldoende wordt

geaccepteerd' (Volten, 1992, pag. 121).

Mede om het interne vertrouwen te bersteJlen voert KMG met assistentie van McKinsey een 'go-it-

alone'-studie uit. De organisatie moet worden versterkt. AIleen verder gaan is een goed alternatief

voor verscbeidene jaren. Ondertussen blijven de Nederlandse en de Duitse KMG-firma in gesprek

over de mogelijkheid van een intemationale fusie. Klynveld beeft de ervaring opgedaan dat zij met

bijvoorbeeld een vestiging in New York Amerika niet afdekt. Bovendien gaapt een grote kloof tussen

de Amerikaanse partner in het intemationaIe KMG-netwerk, Main Hurdman, nummer negen op de

Amerikaanse ranglijst, en de Big Eight, zowel qua dekking van het kantorennet als qua prestige. De

toenmalige voorzitter van het bestuurscoJlege van Klynveld zegt hierover acbteraf dat de deelnemers

van bet KMG-netwerk via bet netwerk over een te kleine intemationale dekking beschikten. Met die

zwakte zou elke firma stuk voor stuk automatisch zijn teruggedrongen tot een kleine, lokale praktijk

zonder internationaal werk of zijn overgenomen door een van de Big Eight: 'De 'go-it-alone'-variant

zou Klynveld als zeifstandig bedrijf op den duur niet hebben overleefd.'
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In het voorjaar van 1986 kornt hernieuwd contact tot stand tussen vier sleutelfiguren: de

internationale voorzitter en de Arnerikaanse senior partner van PMI en de Nederlandse en de Duitse

voorzitter van de nationale KMG-firma's. Zij besluiten verder te praten. Er wordt voor een andere

aanpak gekozen dan de eerste keer.

Augustus 1986 ondertekenen de vier 'founding firms' een 'memorandum of understanding': ze gaan

door met de fusie en de nieuwe, internationale naarn zal worden KPMG. Deze naarn weerspiegelt de

narnen van de vier oprichters: Klynveld (Nederland), Peat (Verenigd Koninkrijk), Marwick

(Verenigde Staten) en Goerdeler (Duitsland). Het doel van de fusie is om clienten over de gehele

wereld te voorzien van betere en uitgebreidere dienstverlening op de gebieden accountantscontrole,

belastingadvies en management consultancy. Om kwaliteit te bereiken moet elk gebied een bepaalde

breedte en omvang hebben. Al het controlewerk zal bovendien worden gebaseerd op dezelfde

internationale standaarden. Klynveld wil een echte intemationale firma opbouwen door de fusie

tussen KMG en PMI. In Europa is PMI in wezen een buitenlandse firma. De fusie-overeenkomst

creeert de fundering van een aaneenschakeling van nationale fusies, in totaaI meer dan vijftig. Ook

de twee Nederlandse kantoren fuseren. De nieuwe Nederlandse naarn wordt KPMG Klynveld

Kraayenbof & Co en sinds 1989 KPMG Klynveld. Met de fusie tussen KMG en PMI beeindigt

Klynveld haar beleid van eigen buitenlandse vestigingen. Op dat moment heeft zij in totaaI 25

buitenlandse kantoren met een gezamenlijke bezetting van 300 man. De intemationale fusie creeert

de grootste professionele-dienstenorganisatie ter wereld.'

Met deze fusie slaagt KPMG in haar opzet in elk voor de dienstverlening relevant land zichtbaar en

acceptabel te zijn; in bijna elk land van vestiging is zij een van de drie grootste kantoren. KPMG wil

in zijn deelrnarkten in kwaliteit en volume tot de top behoren.

I Tegen deze fusie werd aanvankelijk met scepsis aangekeken. Dit blijkt uit twee citaten. Op 23 mei 1989 geeft de
toenmalige KPMG-voo.rzitter Homer aan de financiele pers een ver:ldaring uit: 'When Peat Marwick International and
KMG announced plans 10mage in 1986, our competirors said they would take a wait-and-see approach to determine how
well our combination worked before undertaking one of their own. The announcement by Emst & Whinney and Arthur
Young of their intention to combine underscores the strategy we took approximately three years ago. It is indicative of
the need for accounting and consulting firms to achieve broader global coverage and the economies of scale that this
coverage provides' Cypert (l991, pag. 209). Over 1990 reatiseert KPMG een omzet van meer dan 5,4 miljard dollar, meer
dan het dubbele dan in 1986. In de pers wordt dan gesteld: 'Prior to the KPMG merger, there was a great deal of
skepticism in the profession that any Big Eight finn could pull off a merger with KMG. ( ... ) As the story progressed,
KPMG oflicials increasingly gained confidence in their ability 10 overcome the problems. They felt that merging a strong
American finn with a strong European finn was a solid strategy and, in this case, a particularly good fit' (Wall Street
Journal, 17 juli 1989).
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2.2.4. Structuur intemationale organisatie

Ter afsJuiting van de casebeschrijving van KPMG (Klynveld) geef ik onderstaand bet organogram

van de intemationale organisatie KPMG met een korte toelicbting erop.

Figuur 4.2: Organogram KPMG

lntemationale
committees

Toelicbting bij figuur 4 2

De lntemational Board van KPMG is het hoogste bestuursorgaan. De verantwoordelijkheden

omvatten:

- toeJatinglopzegging leden-kantoren;

- goedkeuring professionele standaarden en operationele gedragslijnen;

- goedkeuring financiele regelingen;

- verkiezing voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, international executive partner en executive

committee-Ieden.

Het management van de internationale activiteiten wordt uitgevoerd door bet Executive Committee,

bestaande uit 'senior partners' van tien leden-kantoren die gezamenlijk tachtig procent van de omzet

van KPMG vertegenwoordigen.
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De verantwoordelijkheden omvatten:

voorstellen doen aan de International Board over internationale activiteiten;

benoeming van commissies ('committees');

- strategische planning.

De internationale committees ontwikkelen en implementeren gemeenschappelijke intemationale

praktijkuitoefening en procedures. Commissies zijn er onder andere voor:

- Auditing and Accounting;

- Tax;

- Management Consulting;

- Human Resources;

- Quality Performance;

Information Technology;

Ethics and Independence;

- Professional Indemnity Insurance.

Er zijn diverse commissies voor produktlmarktcombinaties en specialistische diensten.

De regionaJe organisaties zijn Afrika, Azie/Pacific, Europa, Latijns Amerika, Noord-Amerika. Elke

regionale organisatie heeft een Board.

De taken van het intemationaJe hoofdkantoor (± 50 mensen) en de regiokantoren zijn ondersteunend

van aard. Kleine regiokantoren zijn er voor de regio's Europa, Azie/Pacific en Zuid-Amerika. De

regio's Afrika en Noord-Amerika hebben geen apart kantoor.

2.3. Coopers & Lybrand

2,3,1, Profiel

Coopers & Lybrand (Nederland) realiseerde in 1993 een omzet van 686 miljoen gulden. Eind 1993

telde de organisatie 3658 medewerkers. Er wordt gewerkt vanuit 27 vestigingen. De dienstverlening

is verdeeld over de drie beroepsgroepen accountancy, belastingadvies en management consultancy.

In 1993 reaJiseerde Coopers & Lybrand (International) met 66.300 medewerkers en 740 vestigingen

in 1251anden een omzet van 5,2 miljard dollar. Daarmee wordt op de wereldranglijst de vierde plaats
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ingenomen. De Nederlandse organisatie Coopers & Lybrand (tot 1 september 1993 Coopers &

Lybrand Dijker Van Dien) is ontstaan uit een fusie in 1989 tussen de Dijker Groep (Dijker en

Doornbos) en de Van Dien Groep (Van Dien+Co), gevolgd door een fusie tussen deze nieuwe

maatschap en Coopers & Lybrand Nederland in 1990. Het kantoor is lid, member-firm, van Coopers

& Lybrand International.

Tabel4 9: Coopers & Lybrand (Nederland)

Omzet in m1n gulden Medewerkers (ultimo)

1989 591,0 4.146

1990 602,0 3.900

1991 651,0 4.070

1992 681,0 4.005

1993 685,9 3.658

TabeI4.10· Coopers & Lybrand (International)

Omzet in m1n dollar Medewerkers

1989

1990

1991

1992

1993

3.500

4.500

5.000

5.400

5.220

60.000

65.000

67.000

66.599

66.300

2.3,2. Historie

2.3 2.1. Van Dien+Co

Van Dien wordt in 1893 opgericbt door E. van Dien. Het kantoor groeit in de naoorlogse jaren vooral

door fusies en acquisities.' Ben grote fusie vindt plaats in 1971; dit is de fusie met onder meer

Nietzman De Haan & Flipse. Van Dien wil groter worden omdat de klanten dezelfde ontwikkeling

doormaken. Haar fusiepartner is geinteresseerd in bet internationaIe werk.

I Zinken (1993. pag. 26) merla op dat zowel voor Van Dien+Co als Dijker en Doornbos geldt dat de groei sinds de
jaren zestig in het bijzonder bepaald is door fusies en acquisities. Zonder deze externe groei zouden beide kantoren
in die periode vaak een groei hebben gehad beneden de groei van de markt (eveneens vermeld door Brandenburg.
1993. pag. 38).
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De intemationalisatie van de dienstverlening dateert van 1904. In dat jaar sluit de oprichter van Van

Dien tijdens het eerste lnternationale Accountantscongres in S1. Louis een samenwerkings-

overeenkomst met het Amerikaanse kantoor Haskins & Sells, dat later gaat samenwerken met het

Britse kantoor Deloitte. Het Nederlandse kantoor verkrijgt de Europese vertegenwoordiging voor het

Amerikaanse accountantskantoor. Van Dien voert gerefereerde controle-opdrachten uit in Europa

voor clienten van H&S, respectievelijk DH&S. Na de Tweede Wereldoorlog breidt dit werk zich

sterk uit. Later worden ook andere (continentaal-) Europese accountantskantoren bij de DH&S-

organisatie betrokken.

De intemationale samenwerking is aanvankelijk een relatief los verband van nationaIe maatschappen,

die evenwel onderling vaak sterke zakelijke banden hebben. De leiding van de organisatie berust bij

een "executive committee" van vijf personen, namelijk de voorzitters van de maatschappen in

Australie, Nederland, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In 1985 wordt

de organisatie verder versterkt met een "executive office" in New York. Daarbij wordt de

financiering van de intemationaIe organisatie en van intemationaIe initiatieven geregeld via een

percentage van het "total fee income" over de gehele wereld.

Vanaf bet begin van de jaren zeventig ontwikkelt Van Dien een beleid voor de internationale praktijk.

Iedereen die hierin werkzaam wil zijn, moet er vijftig procent van zijn tijd aan besteden, en de

overige vijftig procent aan lokaIe clienten, Tot op dat moment doet iedereen er wei wat aan. Een

zekere mate van specialisatie wordt voortaan aIs een voorwaarde bescbouwd voor een goede

trainingsbasis. Midden jaren zeventig beschikt Van Dien over een opleidingsbeleid voor de

intemationale of zogenoemde 'referral' praktijk. In dat kader worden eigen mensen naar het

buitenland gestuurd om daar kennis op te doen.

Van Dien en het intemationale netwerk DH&S bebben door de jaren been hun visie op intemationaIe

dienstverlening gebandhaafd. Buitenlandse dochters van ondemerningen worden door lokaIe

kantoren bediend op een wijze die rowel recht doet aan de eisen van de moeder als aan de vereisten

van de lokaIe omgeving. Het kantoor moet lokaaI ingevoerd zijn om een klant goed te kunnen

bedienen. Er worden alleen mensen naar het buitenland gestuurd om professionele buitenIandse

ervaring op te doen en bet verwachtingspatroon van de buitenIandse moederondemerning goed te

leren kennen, om vervolgens voor de Nederlandse dochter te werken. Van Dien kende eigenlijk ook

geen desks in het buitenland bemand met Nederlands personeel. De Dutch desks' die er in het

buitenland zijn, worden in principe bemand door lokaIe mensen.
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In het kader van de groeiende betekenis van internationalisatie zet DH&S in de eerste helft van de

jaren tachtig stappen in de ontwikkeling van een federatief verband naar een strakker gestructureerde

organisatie. In de loop der jaren vindt een aanscherping van het beleid plaats. Er wordt bijvoorbeeld

een beleidsplan 1984-1989 opgesteld. Daarin worden onder meer genoemd de versterking van de

internationale organisatie en de dienstverlening aan grote ondernemingen. De bestuursstructuur wordt

bijgesteld (versterking van de leiding van de internationale organisatie) en er worden voor specifieke

deelgebieden van de dienstverlening plannen opgesteld. De bestuurskracbt za1 nationaal en

internationaal worden vergroot, enerzijds om directe sturing bij de uitvoering van grote en

internationale opdrachten beter te kunnen bereiken, anderzijds om tijdig de beschikbare middelen te

!runnen richten op realisering van de doelstellingen. Kernelementen van bet mondiaal beleid van

DH&S International worden het 'one-firm-concept en een geintegreerde benadering van de

multinationale ondernemingen. Wereldwijd za1 een client worden bediend onder leiding van ren

verantwoordelijke partner op basis van internationaal overeengekomen standaards. In 1985 wordt

een Europees kantoor opgezet om de coordinatie en samenwerking in Europa te verbeteren en de

groei van de kantoren in Europa te bevorderen. Binnen DH&S-verband vindt gezamenlijke researcb

en produktontwikkeling plaats, alsmede uitwisseling van know-bow.

Van Dien+Co is zich er in de jaren tachtig van bewust dat zij voor de internationale dienstverlening

moet bescbikken over een krachtig internationaal netwerk, bundeling van kracbten in Europa, een

gestandaardiseerde controlemethodiek en een beperkt aanta! aan de accountancy grenzende diensten.

2.3,2,2. Dijker en Doornbos

Het accountantskantoor Dijker en Doornbos is ontstaan uit een samenvoeging in 1971 van de

maatscbappen Vereenigde Accountantskantoren Dijker, Bianchi & Co en Doornbos, De Brey, Spits

& Co. Vervolgens treden tevens toe de vennoten van de maatschappen Nieuwenhuis, Janssens en

Oosterbuis, Van Diem & Makkreel en Van Sawade & Meulendijks. De maatscbap Vereenigde

Accountantskantoren Dijker, Bianchi & Co was in 1969 gevormd door een fusie tussen de

Vereenigde Accountantskantoren (VAK) en Dijker, Bianchi & Co (DBC). Deze fusie was een reactie

op de scbaalvergroting in bet bedrijfsleven en hood de mogelijkheid zicb meer te gaan specialiseren.

Voorafgaand aan de fusie van 1971 werd een nota opgesteld waarin de vraag aan de orde werd

gesteld waarom verdere fusies noodzakelijk waren. In de nota wordt gewezen op de internationalisa-

tie van bet bedrijfsleven. Om op bet intemationale vlak mee te spelen moet bet kantoor in Nederland

beboren tot een van de grootste accountantskantoren als afweer tegen infiltratie van buitenlandse

kantoren en om zelf in het buitenland mee te blijven tellen. De in Nederland plaatsvindende fusies
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van accountantskantoren dwingen het kantoor om mee te doen teneinde zijn positie te behouden.

Noodzakelijk is bovendien het creeren van gunstiger verhoudingen in verband met de toenemende

specialisatie en de samenwerking met andere disciplines (Korff, 1991, pag. 60).

De samenwerking op internationaal gebied gaat wat de VAK betreft, terug tot 1962. In dat jaar sluit

het kantoor een overeenkomst met Arthur Young. AY laat voortaan in Nederland zijn opdrachten

uitvoeren door de VAK. Het motief voor deze overeenkomst is niet de dienstverlening aan clienten

van de VAK in het buitenland maar het werken door de VAK voor Nederlandse dochters van

Amerikaanse ondernemingen. Deze samenwerking is tot stand gebracht door de VAK-vennoot A.F.

Tempelaar die sinds het intemationale aecountantscongres van 1957 te Amsterdam goede

internationale contacten had opgebouwd. Vervolgens wordt in 1964 Arthur Young International

opgericht, waarvan de VAK lid wordt te zarnen met 36 andere over de gehele were1d verspreide

aceountantskantoren. In het licht van de voortdurende, snelle en wezenlijke groei van het

intemationale economisch verkeer wensen deze zelfstandig blijvende kantoren de meest nauwe

samenwerking en coordinatie van de diensten aan elkaars clientele tot stand te brengen en verder te

bevorderen. Dit impliceert het bevorderen van de eenheid in de beroepsopvattingen. Tevens wordt

onderkend dat de dagelijkse praktijk van het aecountantsberoep voordurende verbetering en

ontwikkeling van de dienstverlening vereist, in het bijzonder op het terrein van internationale

belastingzaken en managementadviezen. De behoefte wordt geformuleerd om te komen tot

gezarnenIijke traioingprogramma's en het houden van seminars voor stafJeden op het gebied van de

accountants-, de belasting- en de managementadviespraktijk. Ook wordt voorzien in de mogelijkbeid

tot tijdelijke uitwisseling van stafleden. Arthur Young International heeft een 'management council'

en een coordinator voor de dagelijkse gang van zaken. AYI kent een contributiebijdrageregeling

(Korff, 1991, pag. 47).

Na het ontstaan van Dijker en Doornbos in 1971 wordt in 1972 afseheid genomen van Arthur Young

en de samenwerking beeindigd, De belangrijkste oorzaak daarvan is dat Dijker en Doornbos van

mening is dat gestreefd moet worden naar het creeren van een sterk kantoor op Europees niveau, op

basis van samenwerking tussen vooraanstaande kantoren. Gestreefd wordt naar het tot stand brengen

van een Europese maatschap. Dit is met het oog op de verwachte vorming van grote Europese

bedrijven door fusies binnen de Europese Gemeenschap. Arthur Young evenwel verwacht voor haar

organisatie juist toekomst van Amerikaanse bedrijven die aan een Amerikaans accountantskantoor

de voorkeur geven boven een Eumpees kantoor. Mede daarom stieht Arthur Young in 1971 een eigen

kantoor te 's-Gravenhage. Dit kantoor wordt door Dijker en Doornbos ervaren als een actie om de
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inkomende referral-opdrachten te minimaliseren. Bovendien vindt Dijker en Doornbos dat Arthur

Young een te sterke greep wil op de Nederlandse controlepraktijk. AY daarentegen vindt dat de

Nederlanders met hun eigen aanpak:te duur zijn. De respondent TempeJaar wees ons erop dat Arthur

Young in de tijd dat dit Amerikaanse kantoor een relatie onderbield met de VAK, de Europese

belangen negeerde. 'De Amerikanen wilden hun "accounting cultuur" bier brengen. In de jaren

zeventig zijn zij gaan inzien dat ze ongelijk hadden.' Dit leidt dan tot de oprichting van de Europese

federatie waarvan Moret lid wordt. Tempelaar: 'Moret heeft voor elkaar gekregen wat ons destijds

nog niet kon lukken'.

Naast de overeenkomst met Arthur Young sluit de VAK in 1967 een correspondentschapo-

vereenkomst met de Deutsche Treuhand Gesellschaft (DTG. waarvan later Goerdeler voorzitter

wordt). Dit is ten behoeve van de Duitse client Siemens. DTG heeft in deze jaren evenwel een

uitgebreidere relatie met het Nederlandse kantoor Frese (FHMH). dat in 1972 fuseert met Klynveld.

In dat jaar wordt KID opgericht. Als gevolg van deze laatste ontwikkeling beeindigt Frese haar

contacten met het Duitse kantoor Deutsche Warentreuhand AG (DWT. waarvan Otte voorzitter is).

Dit kantoor is dan op zoek naar een nieuwe Nederlandse partner. DWT had al een internationale

samenwerking met Seidman & Seidman (VS) en Binder Hamlyn & Co (VK) onder de overkoepelen-

de naam Binder Seidman International Group (BSI). Dit was een losse samenwerking. waarvan ook

Frese deel had uitgemaakt. In 1973 wordt door Dijker en Doornbos. Deutsche Warentreuhand en

Binder Hamlyn & Co de internationale organisatie BDO (Binder Dijker Otte & Co) opgericht.

Daarmee wordt in de ogen van de oprichters een goede Europese combinatie gerealiseerd, die een

tegenwicht vormt van de Big Eight. Om deze kern van drie kantoren heen zullen vaste en losse

samenwerkingsverbanden worden aangegaan. De overeenkomst impliceert dat de verhouding met

Seidman wordt gewijzigd. Er blijft een verbinding met BSI. die de rest van de wereld afdekt. In 1979

worden BDO en BSI samengevoegd onder de naarn BDO tot een wereldwijde organisatie.

BDO wordt opgericht met als doel te komen tot een Europese maatschap. Het werkterrein is

aanvankelijk ook uitsluitend Europa. De oprichter Tempelaar staat een Europees kantoor voor ogen

met een vergelijkbare structuur als Dijker en Doornbos in Nederland. BDO wordt bestuurd door een

management committee. vergelijkbaar met de Raad van Bestuur van het Nederlandse kantoor.

Formeel het hoogste bestuursorgaan is de ledenvergadering. Voor het uitvoeren van specifieke

deeltaken zullen commissies worden gevormd, eveneens overeenkomstig de Nederlandse situatie.

Degenen die in deze jaren de nieuwe internationale organisatie trekken zijn onder meer de

Nederlander Tempelaar, een Duitser (Otte) en een Brit (Shirley Beavon). Zij liggen daarbij vaak voor

op de rest van hun firma De ontwikkeling is duidelijk: de clienten volgen naar het buitenland door
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werk aan buitenlandse firma's binnen het netwerk te refereren en het verkrijgen van werk in eigen

land vanuit het netwerk. BDO werkt actief aan het uitbouwen en versterken van het internationale

netwerk. Nieuwe leden treden tot de sarnenwerking toe. In diverse landen worden BDO-kantoren

opgezet, zo mogelijk in sarnenwerking met een lokaal kantoor. In andere landen worden

correspondentschappen aangegaan. Vanaf de sarnenvoeging met BSJ wordt gewerkt aan het

realiseren van een wereldwijd bereik van de dienstveriening. BDO fungeert in de jaren zeventig als

een trendsetter voor Europese sarnenwerking van accountantskantoren. De realisatie van een

Europees kantoor wordt vertraagd en verdwijnt naar de achtergrond doordat de eenwording van

Europa langzarner verloopt dan werd verwacht. Vanaf het hegin van de jaren tachtig komt BDO goed

tot bloei. De afstand tot de Big Eight qua dienstverlening wordt niet als onoverkomelijk groot

ervaren. Er wordt gericht gewerkt aan het bieden van een alternatief voor de Big Eight.

BDO is bij de oprichting een sarnenwerkingsovereenkomst, waarbij de leden zich verplichten

intemationale werkzaamheden uit te voeren volgens de richtlijnen en onder de naam van BDO. Zo

worden internationale opdrachten in Nederland ondertekend met BDO Dijker en Doornbos en

uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van de nationale maatschap. Het is de bedoeling dat

de naam BDO aan de nationale kantoornaam toegevoegd gaat worden. Het gebruik van de BDO-

naam wordt zorgvuldig beschermd. BDO heeft een eigen identiteit, en wordt gefinancierd op basis

van contributiebijdragen.

Er wordt in de jaren zeventig internationaal al het een en ander aan vaktechniek gedaan. In de eerste

helft van de jaren tachtig beschikt BDO over een eigen audit manual voor de internationale

opdrachten, die behalve met de Duitse en de Britse ook sarnen met de Amerikaanse en de Franse

BOO-partner is ontwikkeld op basis van de zogenoemde IFAC-Standards. In een organisatie met de

omvang als die van BDO is een dergelijk audit manual dan nog vrij ongebruikelijk. Er zijn

verscheidene technische en ondersteunende commissies zoals voor de accountantscontrole, belasting-

en managementadviezen. praktijkontwikkeling en training.

Gedurende de gehele periode van sarnenwerking in BDO vormt de positie van de management

consultants een probleem. De management consultancy-afdeling van Dijker en Doornbos is lid van

een afzonderlijke internationale organisatie, waarvan niet alle leden goede relaties onderhouden met

de BDO-partners. Medio jaren tachtig gaat Dijker en Doornbos het als remmend ervaren dat de

Duitsers binnen BDO weinig interesse hebben voor management consultancy. Daamaast heeft de

leiding van het Nederlandse kantoor het gevoel dat sarnenwerking moet worden gezocht met een Big
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Eight-kantoor. Zij begint in Nederland te merken dat de (zeer) grote clienten meer willen dan BDO

kan bieden. Deze klanten wensen een ijzersterke bediening over de grenzen heen en de naamsbe-

kendheid en het imago van BDO schieten internationaal te kort. Bovendien is er in die jaren sprake

van defecties in het BDO-netwerk. Zo valt het Australische kantoor eruit door een lokale fusie. Er

komt heel sne1 een ander voor in de plaats. Toch geeft dit onrust Niet dat er veel werk naar het

Australische kantoor ging, maar er moet wei een andere naam bij de clienten worden gemtroduceerd.

lets later valt de Deense firma uit het netwerk. Het kost veel moeite een nieuwe partner te vinden.

In dit soort situaties wordt BOO geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het netwerk. Zij moet een

nieuwe naam introduceren. De nieuwe partners zijn niet zelden geringer van omvang en betekenis

waardoor BOO daa1top de lokale ranglijst. Als Dijker en Doornbos constateert dat de grote clienten

w hun twijfeis hebben over BOO - klant Wolters Kluwer zegt op en gaat naar Klynveld - stelt Dijker

en Doornbos binnen BDO diverse malen aansluiting bij een Big Eight-kantoor aan de orde. Men

dringt daar op aan, ondanks dat men zich rea1iseert dat dit in bepaalde landen grote problemen za1

kunnen opleveren.

Een rol hierbij spee1thet ontstaan van KPMG. KMG was een vergelijkbaar netwerk als BDO. BDO

redeneerde: 'als KMG succesvol kan zijn, dan kunnen wij dat ook'. Als KMG evenwel aanhaakt bij

Peat Marwick, wordt de Nederlandse firma bevestigd in haar mening. Voor het verdere verloop van

de gebeurtenissen zijn dan van groot belang: ten eerste dat Dijker en Doornbos voor haar standpunt

binnen BOO totaal geen weerklank vindt. Vooral gaat het daarbij om de be1angrijke leden Engeland

en Duitsland. En ten tweede, binnen Dijker en Doornbos is dan een strategie-exercitie uitgevoerd.

Het internationale aspect heeft daarbij veel aandacht gekregen. Het kantoor besluit vervolgens: 'wij

proberen nog een keer BOO tot schaalvergroting te brengen door aansluiting bij een Big Eight-firma

en anders gaan wij onze eigen weg'. BOO zegt 'nee' en Dijker en Doornbos kiest voor een andere weg

om de gekozen strategie te effectueren.

Op de Nederlandse mark! heeft Dijker en Doornbos geen schaalgrootte-problemen, maar het gaat om

de intemationale aansluiting. Zij wi! aansluiting bij een van de allerbeste Big Eight-firma's, een

kantoor dat internationaa1 een gouden reputatie heeft. Met Price Waterhouse heeft Dijker en

Doornbos al eens op hun initiatief contact gehad. Dit kantoor heeft internationaal een uitstekende

reputatie en een grote naamsbekendheid. En wat Dijker en Doornbos ook een voordeel vindt: de Price

Waterhouse-organisatie heeft een strakke structuur. Dijker en Doornbos denkt dat die met het oog

op de toekomst nodig is. Door te fuseren met Price Waterhouse (PW) verwacht zij een sprong

voorwaarts te maken. Dijker en Doornbos denkt door haar relatieve omvang en sterke lokale positie
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tegenwicht te kunnen bieden tegen de Amerikaanse dominantie en de bedrijfscultuur te kunnen

bemvloeden,

Dijker en Doornbos wordt het in september 1987 op de hoofdzaken van de fusie snel eens met Price

Waterhouse. Dit kantoor staat onder grote druk om in Europa vaste grond onder de voeten te krijgen.

Qua marktaandelen en lokale posities komt PW van de vooraanstaande Big Eight-kantoren achteraan.

PW realiseert zich dat zij volwaardige nationale organisaties nodig heeft, en wil graag fuseren met

sterke kantoren. Dijker en Doornbos is het eerste grotere kantoor waarmee zij in Europa

fusiebesprekingen voert. De uitwerking van het fusie-akkoord geeft problemen. Mede wordt dit

veroorzaakt door het feit dat BDO zoweJ Dijker en Doornbos als Price Waterhouse voor de rechter

daagt Vooral de Britten zijn bijzonder gekwetst dat Dijker en Doornbos uit BDO is gestapt. Het High

Court te Londen verbiedt op 25 september 1987 Dijker en Doornbos en Price Waterhouse

besprekingen met elkaar te voeren over mogelijke samenwerking. Deze barriere wordt op 11 februari

1988 weggehaald. De besprekingen over het uitwerken van de "Letter of Intent" worden dan

opgestart. Het blijkt oiet mogelijk de zaak snel te beklinken. Er doen zich diverse complicaties voor.

In de zomer van 1988 breekt Dijker en Doornbos de fusiebesprekingen af.'

Najaar 1988 worden contacten gelegd met Van Dien. Van Dien+Co is in Nederland nummer vijf op

enige afstand" en heeft een mooi clientenpakket in de ogen van Dijker en Doornbos. Het kantoor is

een van haar belangrijkste concurrenten. De twee kantoren besluiten te fuseren. FormeeJ wordt de

fusie per 1januari 1989 gerealiseerd De nieuwe combinatie wordt het grootste kantoor in Nederland.

Dijker en Doornbos krijgt opoieuw aansluiting bij een internationaal netwerk, namelijk dat van

Deloitte Haskins & Sells, waarvan Van Dien al deel uitmaakte. DHS is als internationale verbinding

bevredigend, maar behoort uiet tot de sterkste Big Eight-firma's. Een intemationale fusie van DHS

wordt dan ook wenselijk geacht.

I Over de reden van bet Diet doorgaan van de fusie vallen verschillende meningen te besluisteren. Volgens de
respondent Dubbeld van bet toenmalige Dijker en Doornbos waren de partners (vennoten) van PW tegen de fusie
wegens de omvang van de Dijker en Doornbos-organisatie; zij zouden hun goede positie kwijtraken. Elders in de
branche stelt men dat de vennoten van PW Dijker en Doornbos in kwalitatief opzicht geen aantrekkelijke fusiepartner
vonden.

2 Dijker en Doornbos stond op de vierde plaats en Van Dien+Co op de vijfde plaats (omzet in 1988 respectievelijk
247 en 206 miljoen gulden).
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2.3.3. Internationalisatie vanaf 1989

Nadat de fusie is gerealiseerd en Dijker Van Dien is ontstaan, komt vanuit Amerika de fusie tussen

Deloitte Haskins & Sells en Touche Ross. De buitenlandse partners zijn daar temauwernood in

gekend. De Enge1se,de Nederlandse, de Be1gischeDeloitte-firma en enkele kleinere firma's doen aan

deze fusie niet mee. Zij fuseren met de lokale Coopers & Lybrand-firma. Door deze fusie wordt de

internationalisatiedoelstelling van Dijker en Doornbos (aansluiting bij een Big-Eight-kantoor)

gerealiseerd. Ret voormalige Van Dien+Co realiseerde eveneens een belangrijke doelstelling. Dit

kantoor wilde door een fusie bij de intemationale top drie komen. In de optiek van Van Dien+Co

behoorden DR & S en Coopers tot de weinige Big Eight-firma's die echt probeerden een

internationaal netwerk op te bouwen via sterke lokale firma's. Daarom was het voor een lokaal

kantoor aantrekkelijk een samenwerking met Coopers aan te gaan. Ret Coopers-netwerk kende geen

strakke centrale leiding. De laatste jaren wordt de structuur strakker. Binnen het netwerk worden

internationaal zoveel mogelijk dezelfde werkwijzen gehanteerd. Samenwerking tussen kantoren

wordt mede gestimuleerd en vergemakkelijkt door het gebruik van een communicatiesysteem.

2.3.4. Structuur internationale organisatie

De casebeschrijving van Coopers & Lybrand wordt afgesloten met onderstaand organogram van de

intemationale organisatie Coopers & Lybrand met een korte toelichting.

Figuur 4.3: Organogram Coopers & Lybrand International

Board of Directors
061eden)

International
Executive Committee

(91eden)

I I
Regionale Internationale Intemationaal
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regionale kantoren Produktlmarktgroepen,

Task forces
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Toelichting bij figuur 4.3

De intemationaJe Coopers & Lybrand-organisatie kent geen bestuur zoals een 'nonnale' multinationa-

Ie onderneming. Als het topmanagement kan worden gezien het "International Executive Committee"

(IEC) dat het uitvoerend orgaan is van de "Board of Directors", het hoogste orgaan. Het IEC is het

intemationale bestuur. De leden van het IEC zijn "managing partners" van kantoren in de belangrijke

landen c.q. regio's. Hun verantwoordelijkheid is evenwel het behartigen van het belang van de

internationale organisatie. De verdeling van verantwoordelijkheden binnen het IEC heeft zowel

functionele, produktlmarkt- als geografische aspecten. Dit komt mede tot uiting in de organen die

rechtstreeks rapporteren aan het IEC, te weten:

- Liaison and Administration (een commissie t.b.v. de werking van de internationale organisatie);

- Professional Indemnity Insurance Committee (t.b.v. beroepsaansprakelijkheid);

- Accounting and Auditing Services Group (produktlmarkt);

Tax Services Group (produktlmarkt);

- Management Consulting Services Group (produkt/markt);

- Business Development Group (t.b.v. produktontwikkelinglmarketing);

- Client Service Committee (t.b.v. ontwikkeling dienstveriening);

- International Funding Task Force (t.b.v. financiering internationale organisatie).

Daarnaast zijn er nog andere commissies, "services" groepen, "task forces" en werkgroepen.

De leden van deze organen zijn allen vennoten van nationale kantoren. Bij de uitvoering van

werkzaamheden laten zij zich bijstaan door medewerkers werkzaam bij het internationale kantoor,

de regiokantoren enlof nationale organisaties.

De intemationale organisatie omvat vier regio's: Amerika (regiokantoor te New York), Europa

(regiokantoor te Brussel), Azie-Pacific (regiokantoor te Singapore) en Japan-China-Korea

(regiokantoor te Tokyo). De regiokantoren zijn 'service'-kantoor ten behoeve van supranationale

activiteiten. De nationale organisaties in de regio bepalen mede de aard en de omvang van deze

activiteiten. Tussen de regiokantoren bestaan hierin verschillen. Het Europese regiokantoor telt circa

dertig personen.

Zowel ten behoeve van de uitvoering van taken op het niveau van het internationale hoofdkantoor

(circa vijftig personen) als op het niveau van de regiokantoren worden managers en (stat)medewer-

kers aangetrokken. Dit gebeurt meestal op tijdelijke basis. Ze zijn afkomstig uit de nationale
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organisaties en keren na beeindiging van hun werkzaamheden c.q. hun termijn daar naar terug. Ret

aantal medewerkers op deze kantoren kan sterk fluctueren, afhankelijk van de uit te voeren taken.

Ret budget voor deze kantoren wordt per jaar vastgesteld. Aile bij vraag 20 en 21 genoemde functies

zijn in zekere mate wei aanwezig bij de boven-nationale kantoren.

De functie van het regiokantoor is tweeledig:

1. het mede implementeren van de mondiale strategie in de eigen regio;

2. die activiteiten uitvoeren die de lokale organisaties zinvol vinden.

2.4. Deloitte & Touche

2.4.1 Profiel

Deloitte & Touche had eind 1993 circa 3400 accountants, beIastingadviseurs, management consul-

tants en ondersteunende medewerkers in dienst. De omzet over 1992193 bedroeg bijna 500 miljoen

gulden. Ret kantoor werkt vanuit 58 vestigingen. DeIoitte & Touche is de nieuwe naam van de

voormalige TRN Oroep. Tot 1 september 1992 waren de namen van de maatschappen:

- TRN Nederlandse Accountants Maatschap de Tombe;

- TRN Begheyn & Sneep Meise Belastingadviseurs;

- TRN Vander Laan & Siebesma Accountants-administratieconsulenten;

- TRN Management Consultants.

Per 1 september 1992 opereren aile maatschappen van de Nederlandse organisatie onder de naam

Deloitte & Touche:

- Deloitte & Touche Registeraccountants;

- Deloitte & Touche Belastingadviseurs;

- Deloitte & Touche Accountants en Belastingadviseurs;

- Deloitte & Touche Management Consultants.

Internationaal is het kantoor aangesloten bij Deloitte Touche Tohmatsu International, een organisatie

met 56.000 mensen in ruim honderd landen en een omzet in 1992193 van 4,5 miljard dollar. Zij

opereert volgens het 'one firm-concept en is haar clienten wereIdwijd van dienst.



Hetjaarverslag 1992193 venneldt dat bij het sluiten van het verslagjaar Deloitte Touche Tohmatsu

International wereldwijd een marktaandeel had van 20 procent onder de geidentificeerde 3080

onderneroingen ter wereld die ceo omzet van Imiljard dollar of meer hebben en die bediend worden

door een van de Big Six-organisaties,

TabeI 4.11· Deloitte & Touche

Omzet in mIn gulden Medewerkers (per 30-04)

1989/90 373,0 2.985

1990/91 417,7 3.203

1991192 454,0 3.348

1992193 474,7 3.414

1993/94 481,1 3.186

TabeI4.12: Deloitte Touche Tohmatsu International

Omzet in mIn dollar Medewerkers (per 31-12)

1989/90 4.200 60.000

1990/91 4.500 56.000

1991192 4.500 56.000

1992193 5.000 56.000

1993/94 n~ niet bekend

2.4,2. Historie

DeNederlandse Accountants Maatschap is in 1955 ontstaan uit een fusie tussen de accountantskanto-

ren Loyens en Volkmaars en A.C.M. Hanken. In de jaren na 1955 zijn het vooral overnames en

nieuwe fusies die bepalend zijn voor de sterke groei van de maatschap. Een gevolg van deze

werkwijze is de huidige spreiding van kantoren over heel Nederland. Aan het eind van de jaren zestig

wijzigt het bestuur van de Nederlandse Accountants Maatschap de koers. Het accent komt te liggen

op uitbreiding door interne groei. Het eerste samenwerkingsverband, met organisatie-adviesbureau

Voider & Co., ontstaat in 1966. Injanuari 1981 kiest het bestuur van de Nederlandse Accountants

Maatschap (NAM) voor een multidisciplinair samenwerkingsverband met Begheyn & Sneep, een

105
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maatschap van be1astingadviseurs die in 1945 is opgericht. Interne uitbreidingen en fusies hebben

van Begheyn & Sneep, die sinds 1973 deze naam voert, in de loop der tijd een van de grootste

belastingadviesmaatschappen gemaakt. De vierde tak van de TRN Groep, Van der Laan & Siebesma,

komt in 1985 tot stand door samenvoeging van een groot aantal deelnemingen van de NAM in

accountantskantoren, gespecialiseerd in bet midden- en kleinbedrijf, tot een afzonderlijke maatscbap

van accountants-administratieconsulenten. Op 1 mei 1988 fuseert de NAM met de TombeIMelse

Groep. De gescbiedenis van TMG gaat terug tot 1902, in welk jaar in Leiden accountantskantoor

J.W. de Tombe is opgericbt Beide organisaries bes1uiten verder te gaan onder de naam TRN (Touche

Ross Nederland) Groep, een gemeenscbappelijke naam voor de vier maatschappen. Op I mei 1990

fuseert de TRN Groep met de Limburgse organisatie Bakker & Versteegh. Januari 1992 fuseert TRN

Management Consultants met het adviesbureau Leyer & Weerstra. Doel biervan is om op korte

termijn versterking naar omvang en kwaliteit van de marktpositie van de management consultants

te realiseren.

Het Nederlandse kantoor Deloitte & Touche heeft een lange internationale traditie; de firma is al

vanaf 1957 lid van Touche Ross International. Aanvankelijk is dit netwerk een vrij los federatief

verband Een nadee1 daarvan is dat men regelmatig wordt geconfronteerd met het feit dat een firma

eerst toetreedt, dan binnen het netwerk kennis verwerft via trainingen en andere activiteiten, en

vervolgens uittreedt om in een ander netwerk weer hetzelfde te proberen. In 1983 wordt dit verband

hechter gemaakt door een vereniging naar Zwitsers recbt op te richten. De vereniging is een juridisch

'vehicle' om de internationaJe aange1egenbeden strakker te rege1en, en uirtreden te bemoeilijken.

Evenwe1 is de Europese organisatie nog in 1989 aldus een woordvoerder opgebouwd uit gescheiden

zelfstandige firma's. De losse structuur wordt als een kracht gezien (International Accounting

Bulletin, april 1989).

2.4.3, Internationalisatie vanaf 1989

In 1989 fuseren Touche Ross en Deloitte Haskins & Sells in de Verenigde Staten en fuseren tevens

de internationale organisaries. Op de wereldranglijst zijn ze dan de nummers zeven en zes. In Europa

zijn ze de nummers zeven en drie. De fusie betekent een be1angrijke positieverbetering. Op de

wereldranglijst, maar ook in veel regio's en landen beboort de nieuwe combinatie tot de top vier. De

grootscbaligheid van de nieuwe internationale organisatie maakt bet mogelijk grote intemationale

clienten te bedienen over de gehe1e wereld en stelt de samenwerkende kantoren in staat voldoende

middelen vrij te maken voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe instrumenten, voor het
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aantrekken en opleiden van de 'beste' mensen en voor internationale kennisuitwisseling. Bij de fusie

van Touche Ross en Deloitte Haskins & Sells wordt de naam voor de internationale organisatie

aanvankelijk Deloitte Ross Tohmatsu (DRT) International. Tohmatsu staat voor de Japanse

deelnemer in het internationale netwerk. Met het opnemen van Tohmatsu in de intemationale naam

krijgt de Asian Pacific expliciete erkenning, en in het bijzonder Japan als een belangrijke

econornische macht. In 1992 is de naam gewijzigd in Deloitte Touche Tohmatsu International.

Stevens (1991) merkt op dat Touche Ross de jongste was van de Big Eight, opgericht in 1947.

Aanvankelijk was Touche het zwarte schaap binnen de Big Eight. De overige organisaties

beschuldigden Touche van 'decliuing professionalism'. Beide firma's waren echter door diverse

hervorrningen meer naar elkaar toegegroeid over een peri ode van zo'n tien jaar. Deloitte was

prestatiegerichter en zakelijker geworden, Touche was zich meer gaan richten op kwaliteit en

professiona1iteit. Stevens (1991, pag. 199-201) betoogt dat de fusie een kwestie van noodzaak was.

De fusies c.q. fusiepogingen van de andere grote kantoren hadden ertoe kunnen leiden dat Deloitte

en Touche niet langer deel uitmaakten van de elite. Het verlies dreigde van vooraanstaande klanten.

Zo had Deloitte al sinds 1918General Motors als k1ant.Het verlies van deze klant ('een kroonjuweel')

zou een ramp geweest zijn.

Als in 1989 in de Verenigde Staten de nationale firma's Touche Ross en Deloitte, Haskins & Sells

(DH&S) fuseren, fuseren in Nederland niet de twee partners in de internationale netwerken. Dijker

Van Dien die tot dan deel uitmaakt van de internationale organisatie DH&S, weigert te fuseren met

de TRN Groep. Twee argumenten worden er genoemd. Van Dien+Co en Dijker en Doornbos zijn

zeer recent een fusie aangegaan. Zij zijn nog bezig deze te verwerken en zijn niet klaar voor een

volgende (grote) fusie. Bovendien za1 door te fuseren met de TRN Groep een te grote accountantsor-

ganisatie, gemeten naar de Nederlandse marktverhoudingen, ontstaan.

2.4.4. Stmctuur internationale organisatie

Ter afsluiting van de casebescbrijving van Deloitte & Touche geef ik onderstaand het organogram

van de internationale organisatie Deloitte Touche Tohmatsu International met een korte toelichting

erop.
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Figuur 4.4: Organogram Deloitte Touche Tohmatsu International
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Toelichting bij figuur 4.4

De Vergadering van Representatives keurt budget en jaarrekening goed en besluit tot grote fusies.

Het stemrecht is afhankelijk van omvanglomzet kantoor. De Board houdt zich bezig met: vaststellen

strategie, policy making, toeJating nieuwe leden. Het Executive Committee (E.C.) vormt het dagelijks

bestuur van de intemationa1e organisatie. Het beschikt over een staf van ± 100 mensen (60-70% zit

in New York, de rest is verdeeld over Londen en Parijs), in het bijzonder voor: marketing, HRM,

professionele vraagstukken. Het E.C. wordt bijgestaan door functioneie en branche- "committees"

(zoals A&A, Tax, MC, HRM (training & opieiding, werving en seiectie), marketing, Professional

Indemnity, IT, Banking). De commissies rapporteren aan het E.C. en zijn aile intemationaal

samengesteld. De functioneIe commissies zijn permanent. Ook zijn er -tijdelijke- task forces, bv. om

een nieuw manual te ontwikkeien. Daarbij wordt expertise uit de nationale kantoren ingebracht. Het

E.C. bepaalt onder meer de produktenJdiensten die het nationale kantoor in huis moet hebben om

grote intemationaIe clienten te kunnen bedienen.



2.5. BDO CampsObers

2.5.l. Profiel

BDO CampsObers is een Nederlandse organisatie van accountants, belastingadviseurs en

management consultants. De groepsomzet groeide in 1993 tot 137,3 miljoen gulden. Het aantal

personeelsleden nam in 1993 toe tot 934. Naar omvang nam het kantoor in 1993 in Nederland de

zesde plaats in. Intemationaal maakt zij dee! uit van BDO Binder, een wereldwijd samenwerkings-

verband van accountantskantoren, In omvang is BDO Binder de zevende op de wereldranglijst, De

organisatie omvat 66 landen en 490 vestigingen.

TabeI4.13: BDO CampsObers

Omzet in min gulden Medewerkers (ultimo)

1989 82,4 733

1990 99,4 788

1991 113,5 873

1992 127,2 930

1993 138,0 975

TabeI4.14: BDO Binder

Omzet in mIn dollar Medewerkers

1989 835 15.740

1990 l.005 15.813

1991 l.080 15.772

1992 1.167 17.166

1993 1.150 16.916
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2.5.2. Historie

BOO CampsObers wordt in 1968 geformeerd uit een fusie tussen de kantoren van Camps en Obers

gevestigd in respectievelijk Eindhoven en Tilburg. Be1angrijkste motief tot de fusie is dat er onder

de klanten een aantal sterke groeiers zit. Door het samengaan en daarmee door de grotere schaal, wil

men tot een meer professionele invulling van de dienstverlening komen. Aan het kantoor worden

vervolgens enkele praktijken toegevoegd. Een belangrijke versnelling in de groei geeft de fusie met

Nazette Raakman in 1973, met kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Amhem. De dienstverlening

breidt zich uit tot over de grote rivieren en tot de grote steden. Voortzetting van de groei en

uitbreiding van het aantal vestigingen leidt ertoe dat er medio jaren zeventig een middelgrote

accountantsorganisatie is ontstaan met een behoorlijke landelijke spreiding. In het beleid komt de

nadruk meer te liggen op het verbeteren van de kwaliteit. Daartoe worden ook nieuwe mensen

aangetrokken. Dit leidt opnieuw tot groei van de omzet en uitbreiding van het aantal vestigingen, via

zogenoemde celdeling, waarbij een nieuwe vestiging een afsplitsing is van een bestaande vestiging.

CampsObers wordt in 1975 lid van het intemationale netwerk DRM (Dunwoody Robson McGladrey

& Pullen). Dit is het eerste lidrnaatschap van een intemationaal samenwerkingsverband. Het motief

is Diet primair "referral work" te verkrijgen; dat is er nauwelijks. Het motief is het gevoel dat naar

de klanten toe een intemationale verbinding een 'marketing tool' is: het kantoor kan iets betekenen

voor beginnende intemationaliserende klanten. CampsObers wordt lid uit een defensief oogpunt.

DRM is Diet slecht of klein, maar er gebeurt Diets. Zij is 'een papieren tijger'.

2.5.3. Intemationalisatie vana( 1988

CampsObers wi! intemationaliserende ondememingen buiten Nederland dezelfde dienstverleDing

kunnen aanbieden a1s daarbinnen. Daartoe sluit het kantoor zich aan hij BDO als in de loop van 1987

is gebleken dat Dijker en Doombos uit deze intemationale organisatie wil stappen. CampsObers

neemt deze plaats in 1988 over. BOO Binder is dan de grootste internationale organisatie na de Big

Eight, zowel qua omvang als intemationaal werk dat erin zit. Als het kantoor toetreedt tot BDO is

dat DietaIleen uit defensieve overwegingen, maar ook uit offensieve. Het lidmaatschap van BDO is

een vervolgstap om het totaal van de dienstveriening in te vullen. DRM is intemationaal

onvoldoende. Het lidmaatschap van BDO is het enige altematief om in Nederland zelfstandig te

blijven en internationaal iets te betekenen. DRM was 'een visitekaartje', BDO is 'een must'. Campso-

bers onderkent dat BDO ook de mogelijkheid biedt van het behalen van schaal- en andere
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economische voordelen. De toetreding tot BOO is mede wenselijk geworden doordat het kantoor in

1985 was gefuseerd met het kantoor Keuzenkamp. Dit kantoor had grote, internationaal opererende

clienten. Na toetreding tot BOO blijkt het volume aan 'referral work' belangrijk in omvang te zijn.

De oorsprong van BOO dateert van 1963. In dat jaar wordt BS! (Binder Seidman International

Group) opgericht waarvan dan lid worden Binder Hamlyn (VK), Deutsche Warentreuhand AG (het

kantoor van Otte), Seidman & Seidman (VS), het Nederlandse kantoor Frese en een Canadese

maatschap. De samenwerking heeft geen juridische entiteit. Grote waarde wordt gehecht aan de eigen

onafbankelijk:beiden zelfstandigheid van de partners. Met de oprichting wordt het begin gelegd voor

een internationale organisatie. Doel is niet een contractueel sterke organisatie te creeren maar een

samenwerkingsverband uit puur defensieve overwegingen. Men wit klanten in het buitenland

diensten kunnen aanbieden: 'to facilitate the provision of a comprehensive international service' met

als doel 'to retain substantial domestic clients with overseas operations in competition with the larger

and long established international firms'. Er wordt geen nadruk gelegd op het verkrijgen van gerefe-

reerd werk. Tot de jaren zeventig blijft de groep een tamelijk los verband en profileert ze zich

nauwelijks. Er wordt dan een 'Executive Committee' geformeerd en gestreefd naar versterking van

de onderlinge banden. In de jaren 197I-1972 verlaten de Nederlandse, de Franse en de Canadese

maatschap de organisatie. Dan realiseren de overblijvende leden zicb dat een los internationaal

samenwerkingsverband niet over bet 'cement' beschikt in stand te blijven in de confrontatie met de

fusiegolf van accountantskantoren die zicb voltrekt in de sleutellanden.

Begin jaren zeventig is er de beboefte sterke Europese organisaties te creeren tegenover de Big Eight.

Een van deze organisaties is BDO. Dit is beschreven in par. 2.3.2.2. De samenwerking beeft tot doel

te komen tot een Europese maatschap. Het accent ligt op Europa. Er is een verbinding met BSI, die

de rest van de wereld tot haar werkterrein rekent. In 1979 worden BOO en BS! samengevoegd onder

de naam BOO tot een organisatie. In het bestaan van BOO zijn vier fasen te onderscheiden:

1. 1963- I973: BS! als een los samenwerkingsverband;

2. 1973-1979: BOO als een Europese organisatie, gelieerd aan BSI (zie par. 2.3.2.2);

3. 1979-1988: BOO (waaraan BS! is toegevoegd) als een wereldwijde organisatie;

4. 1988-beden: nieuwe structuur van de BDO-organisatie (BOO Binder).

BS! biedt de leden-kantoren weinig toegevoegde waarde. Vanaf de oprichting van BOO (1973) wordt

bewust gewerkt aan internationale uniformiteit van de dienstverlening en aan een intemationale

identiteit. Dit beleid wordt na de samenvoeging van BOO en BSI voortgezet. In de aanvang is de
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juridisehe firodering van BOO een samenwerkingsovereenkomst. De leden verbinden zich aan elkaar

om internationaal werk uit te voeren overeenkomstig de richtlijnen en onder de naam van BDO. In

1985 richten de zogenoemde 'founding firms' (uit Duitsland, Frankrijk, Nederland, Yerenigd

Koninkrijk en Yerenigde Staten) BDO International B.Y. op. Dit betekent dat BDO de beschikking

krijgt over een eigen identiteit en dat zij als organisatie in staat wordt gesteld overeenkomsten af te

sluiten met leden-kantoren en correspondent-kantoren. In 1988 voert BDO een nieuwe juridische

structuur, een nieuwe managementstructuur en een wereldwijde 'corporate identity' in. De nieuwe

juridische structuur impliceert dat aIle leden hecht met elkaar worden verbonden. Alle leden-kantoren

krijgen dezelfde rechten en verplichtingen. De status van correspondent-kantoor wordt aIleen nog

toegepast in die situaties dat er twijfeI bestaat of een lidmaatschap weI aantrekkelijk is voor beide

partijen. Deze status is tijdelijk van aard. In 1988 wordt BDO Binder B.Y. opgericht die sindsdien

de overeenkomsten met leden- en correspondentkantoren afsluit. De directie van deze vennootschap

is de 'policy board' van BDO. Dit is bet beIangrijkste beleidsorgaan, vroeger 'executive committee'

gebeten. FormeeI het boogste orgaan is de BDO Council. Hierin zijn aIle leden-kantoren verte-

genwoordigd. De Council is de directie van de Sticbting BDO Binder die de aandelen van BDO

Binder B.Y. in bezit beeft.

BOO stelt in 1986 baar eerste full-time medewerker aan in de functie van internationaal secretaris.

Het kantoor van de internationale organisatie wordt dan gevestigd in Amsterdam. Essentieel in de

managementstructuur vanaf 1988 is de benoeming van een 'chief operating officer'. Deze krijgt de

lei ding over het internationale kantoor van BDO dat wordt gevestigd in Brussel, waar ook het

internationale secretariaat wordt ondergebracht. Ben van zijn taken wordt het bandhaven en

versterlcenvan het netwerk. Daarbij neemt hij werk over van de leden van het executive committee

die tot op dat moment regelmatig de wereId rondvlogen om (potentiele) leden-kantoren te bezoeken.

Binnen deze managementstructuur past tevens de benoeming van een 'international service

coordinator' in 1991. Deze functionaris is verantwoordelijk voor het functioneren van de

internationale commissies (met bijzondere aandacht voor het ontwikkeIen van internationale

diensten, de levering van diensten en het bewaken van het kwaliteitsbeheersingsprograrnma).

Het contract van de leden-kantoren met BDO is strak. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat de

beheersing strak is. In de beginjaren was de beheersing los. De tendens is de beheersing strakker te

maken. De invoering van het internationale 'audit manual' in de eerste helft van de jaren tachtig en

van het 'quality assurance review' in de tweede helft van de jaren tachtig bebben hieraan bijgedragen.
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Sinds 1991 is de international service coordinator verantwoordelijk voor de uniforme uitvoering van

de 'quality reviews'.

Het intemationale kantoor heeft de taak de cohesie binnen het netwerk te bevorderen. Het onder-

steunt en stimu1eert samenwerking met als doeJ dat coordinatie en integratie van de intemationale

activiteiten wordt bereikt. Het is ook verantwoordelijk voor de eenheid naar buiten toe. Maart 1994

heeft het voor de internationale organisatie een gemoderniseerde versie ingevoerd van het 'corporate

identity manual'. Het intemationale kantoor heeft nog steeds een kleine bezetting van zeven mensen

(1994). Als uitbreiding van hetintemationale hoofdkantoor zijn twee regiocoordinatoren aangesteld,

een voor de regio Azie-Pacific en een voor Oost-Europa. Deze zijn gestationeerd in hun regio. Zij

hebben de taalc het beleid van BOO in hun regio te verta1en en te implementeren. In deze regio's heeft

BOO aanzienlijk gemvesteerd door eigen vestigingen (joint ventures) op te zetten.

2,5.4. StruCtuur intemationale organisatie

Ter afsluiting van de casebescbrijving van BOO CampsObers geef ik onderstaand het organogram

van de intemationale organisatie BOO Binder met een korte toelichting erop.

Figuur 4.5' Organogram BOO Binder
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Azie/Pacific,
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Toelichting bij fi~ur 4.5

De Council beeft de hoogste autoriteit binnen de BDO-organisatie. Hierin zitten vertegenwoordigers

van aile 66 leden-kantoren. De Policy Board is bet belangrijkste beleidsvormende orgaan. Het

intemationale kantoor heeft een kleine staf (± zeven mensen) en ondersteunt de Policy Board bij bet

uitvoeren van haar taak. Daarnaast beschikt bet over twee aparte medewerkers - regionale

coordinatoren genoemd - in Azie en Oost-Europa om daar de regionale belangen van BDO te

behartigen. Aan de Policy Board rapporteert rechtstreeks het International Business Committee, dat

toezicht uitoefent op de tecbnische comrnissies (Accounting & Auditing, Tax, Management

Consultancy). Daarnaast zijn er diverse andere commissies zoals Corporate Finance, Human

Resources en Professional Indemnity Insurance en werkgroepen.

3. Samenvatting

De internationalisatie van de dienstverlening van accountantskantoren in de afgelopen bonderd en

vijftig jaar - sinds bet ontstaan van bet beroep in Engeland - toont een aantal varieteiten aan

toetredingsvormen. Export is voor bet accountantskantoor nooit een relevante toetredingsvorm

geworden. Ret uitvoeren van opdracbten op reisbasis was alleen een verantwoord alternatief bij

opdrachten van incidentele aard. Ret opbouwen van een eigen buitenlands net van vestigingen en bet

daartoe plegen van buitenlandse investeringen is alleen toegepast door Moret en Klynveld. Deze

kantoren bebben dit beleid beeindigd omdat er voor de dienstverlening in bet buitenland beboefte was

aan goede lokale expertise en contacten. Aan een dergelijke vraag kon slecbts blijvend worden

voldaan door samenwerking met kracbtige nationale firma's. Geen van de grote Nederlandse

accountantskantoren verkocbt zicbzelf aan een buitenlands kantoor en er was geen fusie van een

Nederlandse maatschap met een buitenlandse maatscbap. De dominante toetredingsvorm was bet

aangaan van losse sarnenwerkingsverbanden, met 'correspondent'-kantoren of binnen een federatief

verband. Geleidelijk aan zijn de samenwerkingsverbanden strakker geworden. De uiteindelijke vorm

van internationalisatie is het lidmaatscbap van een intemationaal sarnenwerkingsverband van

accountantskantoren, waarbij bet belangrijkste aetief is de naam, aangevuld met ricbtlijnen,

procedures, handboeken, software, gezarnenlijke opleidingsprogramma's en een intemationaal

communicatiesysteem.
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Kenmerkend voor de jaren tachtig was dat de multinationale ondememingen die aanvankelijk

tevreden waren met de situatie dat hun controle-opdrachten werden uitgevoerd door een gemeleerd

geheel van accountantskantoren, steeds nadrukkelijker wensten dat de intemationale controle bleef

binnen ren 'farnilie' van accountants. Het accountantskantoor moest bovendien een hoge kwaliteit -

en intemationale uniformiteit - van de uitvoering van de intemationale opdracht kunnen waarborgen.

Dit stelde eisen aan de vorm en structuur van de intemationale organisatie.

Vanaf eind jaren tachtig is er nog een vorm waarin intemationalisatie van de dienstverlening door

de onderzochte accountantskantoren wordt gerealiseerd, namelijk intemationale samenwerkingsover-

eenkomsten. De essentie van deze overeenkomsten is het aanwenden van lokale kennis en ervaring

in een intemationale omgeving teneinde de wereldwijde dienstverlening te kunnen aanbieden.

Gemeenschappelijk eigendom wordt voor de intemationale dienstverlening geen voorwaarde geacht.

Dat ge\dt wel tot op zekere hoogte voor de nationale organisaties. Op dit niveau zijn er maatschappen

voor de accountants, de belastingadviseurs en de management consultants. De nationale organisatie

als zodanig is een samenwerkingsovereenkomst die al dan niet winstdeling kent.

De volgende fasen kunnen worden onderkend in de intemationale samenwerking: In eerste instantie

speelt het bewaren van de eigen identiteit een grote ro!. Men kiest voor een tamelijk los samenwer-

kingsverband. Daarbij zijn twee deelfasen te onderkennen: la) klant volgen, lb) op commerciele

mogelijkheden inspelen. De tweede fase is het ontwikkelen van het 'one-firm-concept: als ren firma

optreden naar buiten. Daarbij zijn weer twee deelfasen te onderkennen: 2a) er is een tamelijk sterke

coordinatie over de grenzen heen (alleen waar nodig wordt gecentraliseerd, onder andere op de

gebieden kwaliteitsbeheer, vaktechniek en communicatie) en 2b) het opbouwen van een

multinationale dienstverlenende ondemerning. AIleen Arthur Andersen en Price Waterhouse zijn

echte multinationale ondememingen. De overige grote kantoren kiezen voor ofbevinden zich in de

fase van het meer of minder expliciet naar buiten treden als ren kantoor.

De keuze van de toetredingsvorm van de Nederlandse accountantskantoren wijkt af van de wijze

waarop goederenproducerende ondemerningen intemationaliseren (Li en Guisinger, 1992). De

accountantskantoren voelden een sterke behoefte hun eigen (Nederlandse) traditie en het imago van

het kantoor en het beroep in stand te houden. Vandaar dat alIe onderzochte ondememingen een sterke

voorkeur hebben getoond voor de hybride structuur. Het belang van andere toege-paste toetredings-

vormen is sterk afgenomen en is tegenwoordig nihil.
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Een accountantskantoor is te typeren als een professionele organisatie. De basisvonn van de

professionele organisatie is de praktijk van de individuele beroepsbeoefenaar; groei van de

activiteiten heeft als gevolg het ontstaan van een groepspraktijk (Haig en Sussman, 1971). De

juridische ondememingsvorm die - veelal - wordt gekozen is de maatschap. De groei van de

Nederiandse accountantskantoren is sterk gestimuleerd door de groei van clienten en met als doel

kostenvoordelen te behalen. De kantoren wilden verroijden te veel afhankelijk te zijn van ren

bepaalde client Schaalvergroting was in een zeker opzicht vereist om in staat te blijven grote clienten

te bedienen, en stimuleerde daardoor ook internationalisatie van de dienstveriening. Gelijktijdig yond

de verbreding van de dienstverlening en het ontwikkelen van specialismen plaats. Het accoun-

tantskantoor dat de ambitie had met de clienten mee te groeien en haar positie te behouden, streefde

naar groei, in omvang en diversificatie, en dit alles op intemationale schaal. Een transaetie tussen

twee ofmeer accountantskantoren betreft bij uitstek het exploiteren van een imrnaterieel aetief, dat

wil zeggen kennis eoIof 'bet recht' voor een client te werken. Accountantskantoren die samenwerken

betalen elkaar een vast bedrag (een commissie) van de verkregen omzet of ze betalen elkaar niets.

De leden van de grote intemationale accountantsorganisaties betalen geen commissies meer aan

elkaar. Wei betalen zij een contributie voor het in stand houden van de intemationale organisatie.

Een basisveronderstelling van de intemationalisatieproces-benadering (o.a. Johanson en Vahlne,

1977, 1978) is dat de dominante factor die de toetreding tot een buitenlandse markt bepaalt, kennis

van die markt is. Inhet bijzonder betreft dit de kennis en ervaring om succesvol op een lokale markt

te opereren. Gebrek aan kennis creeert onzekerheid en verhoogt het risico. Een gevolg is dat een

buitenlandse ondememing de voorkeur za1 geven aan samenwerking met lokale partners. Erramilli

en Rao (1990) veronderstellen dat een ondememing die een buitenlandse markt betreedt met als

motief het volgen van de klant, agressiever zal zijn dan een ondememing die een nieuwe markt zoekt.

Als de klant wordt gevolgd verwachten zij een grotere mate van bereidheid eigen middelen te

investeren en een geringere mate van bereidheid samen te werken met andere ondememingen. Er is

dan dus een voorkeur voor cigen vestigingen ten opzichte van joint ventures, licentie- of franchiseo-

vereenkomsten en export.

De intemationalisatie van de Nederlandse accountantskantoren is op een andere wijze tot stand

gekomen. Een belangrijke verklaringsfactor daarvoor is dat slechts twee kantoren over een

clientenportefeuille beschikten die het mogelijk maakte de klant serieus te volgen met eigen

buiten1andse vestigingen. Het opzetten van een buitenlands net van vestigingen was bovendien

kostbaar en niet winstgevend. Een belangrijke faetor was ook dat de Nederlandse kantoren in de
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Verenigde Staten emstige problemen hadden om daar erkend en geaccepteerd te worden. Belangrijk

was tevens dat deze toetredingsvorm niet op de gewenste termijn kon voorzien in een adequate

mondiale dienstverlening. In hoofdzaak: kozen de Nederlandse kantoren voor een vorm van

samenwerking met buitenlandse kantoren.

Slechts twee kantoren maakten de keuze hun klanten naar het buitenland te volgen door een eigen

net van vestigingen op te bouwen. Zij realiseerden eigenlijk een drie-sporenbeleid om te intematio-

naliseren:

eigen vestigingen om strategisch belangrijke clienten te bedienen;

een federatie als middel tot samenwerking met kantoren in belangrijke landen;

samenwerking met correspondent-kantoren in minder belangrijke landen.

Het beleid van eigen buitenlandse vestigingen werd door Moret en Klynveld opgegeven. Terwijl de

kennis van buitenlandse markten toenam, verminderden de kantoren hun buitenlandse investeringen.

De toetreding tot buitenlandse markten is in de tweede helft van de jaren tachtig in boge mate

bepaald door de intemationale fusies van de grote accountantskantoren waardoor de Big Eight (of

Big Nine) werd teruggebracbt tot de Big Six. Het intemationale bereik en de intemationale spreiding

van vestigingen nam toe en er was sprake van schaalvergroting. Bereik en spreiding blijken uit

onderstaande tabel.

Tabel4.15; De zeven grootste intemationale accountantsorganisaties (eind 1993)

Arthur Andersen

BDO Binder

Coopers & Lybrand

Deloitte Touche Tohmatsu Int.

Emst& Young

KPMG

Price Waterhouse

Aantallanden

114

66

133

115

123

131

118

Aantal vestigingen

350

478
740

653

663

837
450

Bron: International Accounting Bulletin, 22 december 1993.
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Erramilli en Rao (1990) formuleren de hypothese dat KV-toetredingen gemidde1d gepaard zullen

gaan met een grotere mate van betrokkenheid. Bij de accountantskantoren zien wij dat de

betrokkenheid inderdaad groot is. De betrokkenheid uit zich evenwel primair niet in het beschikbaar

stellen van financiele middelen maar in her werken onder een naam en in gemeenschappelijke

standaards en hulpmiddelen en uniforme werkwijzen en procedures.

De internationale organisaries van accountantskantoren waarvan de grote Nederlandse kantoren deel

uitmaken en die in de tweede he1ft van de jaren tachtig zijn gevormd, vertonen naar mijn mening

interessante overeenkomsten. Deze wil ik als voIgt omschrijven.

I. De kantoren treden naar buiten als deel uitmakend van een intemationaal netwerk of sarnenwer-

kingsverband (,partnership') of - zeer neutraal - van een wereldomvattende organisatie, De

filosofie is dat mits daaraan voor de klant geen nadelen zijn verbonden, de nationale organisaties

zelfstandig opereren. Tussen de landen kunnen immers grote verschillen bestaan in wet- en

regelgeving, de beroepsgroepen, de inkomensstructuur en de aard van de diensrverlening. De

kantoren representeren een internationale organisatie zonder dat er sprake is van gemeenschappe-

lijk eigendom van de organisatie op intemationale basis; weI zijn de nationale praktijken

gemeenschappelijk eigendom van de lokale partners. De clientenportefeuilles binden ten

principale de nationale organisaties te zamen binnen de intemationale organisatie.

2. De internationale organisaties zijn afzonderlijke, zelfstandige entiteiten. Intern gaan de deel-

nemers van de internationale organisaries uit van het 'one furn'-concept. De intemationale organi-

satie heeft een eigen strategisch plan of ondememingsplan. Zij beschikt tevens over een eigen

kantoor ('bet intemationale hoofdkantoor') met eigen management en personeelsbezetting. Dit

kantoor fungeert als het coordinatiepunt van gezamenlijke activiteiten die niet de internationale

dienstverlening als zodanig betreffen en voert ook zelf activiteiten uit die ondersteunend of

integrerend van aard zijn. De intemationale organisatie wordt gefinancierd uit contributiebijdra-

gen van de kantoren. Een groot deel van de gezamenlijke activiteiten wordt uitgevoerd door of

via intemationale commissies; dit zijn intemationaal samengestelde werkgroepen van deskun-

digen.
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3. De intemationale organisaties hebben primair een werking naar binnen toe en via de aangesloten

kantoren ook een werking naar buiten toe. De interne werking is gericht op uniformering en

standaardisatie (van werlcmethoden, procedures en hulpmiddeJen) ter verhoging van de kwaliteit

van internationale - grensoverschrijdende - opdrachten. De toegevoegde waarde van de

internationale organisatie is tevens gelegen in het gemeenschappelijk ontwikkelen van diensten

en produkten en het vergroten van de naambekendheid en het verbeteren van het imago door het

werken onder ren naarn (met nationale varianten, zij het in afnemende mate) en met een huisstijl.

De internationale organisatie biedt op deze wijze de mogelijkbeid van het behalen van

econornische voordelen door gezamenlijke R&D en door nationaal verworven kennis ook elders

te exploiteren. Binnen de internationale organisatie wordt kennis gebundeJd en uitgewisseJd.

4. De besluitvorrning binnen de internationale organisaties is gebaseerd op consultatie en overleg

en het bereiken van consensus. Als men eenmaal tot consensus is gekomen, dan zijn de betrok-

kenen verplicht tot uitvoering van de genomen besluiten in hun eigen omgeving.

5. Yoor de uitvoering van internationale controle-opdrachten is binnen een internationale organi-

satie reo partner van een nationaal kantoor de eindverantwoordelijke. Deze wordt aangeduid als

'lead partner' of 'lead client services partner'. De lead partner is verantwoordelijk voor de

afspraken - zowel het totstandkomen als de uitvoering ervan - met betrekking tot de inhoud van

de intemationale opdracht en het honorarium. Daarbij coordineert hij de bijdragen van de diverse

nationale deelnemers. Hij is het centrale aanspreekpunt zowel voor de client als de uitvoerders

van de opdracht.

6. De internationale organisaties van accountants hebben zich geleidelijk aan ontwikkeld: de

structuur is strakker geworden en het management en de beroepsuitoefening zijn geprofessio-

naliseerd. Aanvankelijk was de internationale organisatie primair een marketing instrument en

bood het weinig toegevoegde waarde. Inmiddels is de toegevoegde waarde van strategisch belang

geworden. Dit impliceert de noodzaak van een strakkere structuur en een professionalisering van

het management.
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7. De toegevoegde waarde wordt mede gevormd door het formuleren en implementeren van een

internationale strategie. Deze strategic impliceert een coordinatie van landenstrategieen, versterkt

de samenbang binnen het netwerk en bevordert de onderlinge afstemrning van activiteiten.

Uit de casebeschrijvingen in dit hoofdstuk blijkt de grote betekenis van intemationalisatie. Om

internationalisatie van de dienstverlening te bereiken hebben de onderzochte kantoren een beIangrijk

deel van bun zelfstandigbeid en identiteit opgegeven. Inbet volgende boofdstuk wordt de intema-

tionalisatie nader geanalyseerd in bet licbt van de bypothesen geformuleerd in hoofdstuk 2.
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5. ANALYSE INTERNATIONALISA TIE ACCOUNTANTSKANTOREN

In dit hoofdstuk anaIyseer ik de internationalisatie van de grote Nederlandse accountantskantoren in

bet Iicht van de hypothesen ontwikkeld in hoofdstuk 2. Daarbij maak ik gebruik van de beantwoor-

ding van de vragenlijst die is opgenomen in bijlage 3A.

DD/CL

D&T

BDO

De kantoren worden als volgt aangeduid in de tabellen:

Moret Moret Ernst & Young

KPMG KPMG (Klynveld)

VD/CL Van Dien+Co, opgegaan in Coopers & Lybrand, dan wei Coopers & Lybrand (vanaf

1990)

Dijker en Doornbos, opgegaan in Coopers & Lybrand

Deloitte & Touche

BDO CampsObers

Achtereenvolgens wordt in bet bijzonder gelet op:

1. de internationalisatiemotieven;

2. de toetredingsvormen van de internationale dienstverlening;

3. de internationale organisatiestructuur.

1. Internationalisatiemotieven

1.1. Economiscbe motieven

1.1.1. Exploitatie kennis

De respondenten zijn bet er unaniem over eens dat exploitatie van kennis geen motief was om te

intemationaliseren (hypothese 1 wordt verworpen). Wei is. zoals ren van de respondenten opmerkte,

internationale exploitatie van kennis 'een belangrijk randverschijnsel' geworden. Een andere

respondent gaf aan dat internationale exploitatie van kennis inmiddeis een hoge prioriteit beeft

gekregen. De volgorde is dat als gevolg van het vormen van intemationale netwerken binnen deze

netwerken kennis wordt uitgewisseld en gedeeid. De betekenis daarvan is sinds het ontstaan van de

netwerken voortdurend toegenomen. In toenemende mate worden hiertoe internationale projecten
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gedefinieerd, die overwegend ook op intemationale basis worden uitgevoerd. De resultaten worden

op internationale schaal geexploiteerd in de vorm van hulpmiddelen voor de dienstverlening en

produkten. De projecten bebben in hoofdzaak betrekking op technische kennis, in enige mate op

branchekennis en in bet gebeel niet op managementkennis. Intemationale communicatiesystemen

maken het mogelijk intemationaal expertise uit te wisselen en te bundelen.

Tabe15 1· Belang ~QnQmis!.;bvoordeel e3plQitl!tie kennis op intematiQnale 5!.;haal'

Moret KPMG VD/CL DD/CL D&T BOO Gemiddelde
score

a. technische kennis -1 -1 -1 -1 -1 -I -1

b. kennis van een specifieke bran- -1 -1 -1 -2 -I -1 -1,17

cbe
c. manazementkennis -1 -I -1 -I -I -2 -1,17

Economisch voordeel behalen uit het op grotere schaal exploiteren van kennis blijkt geen motief om

te intemationaliseren voor de accountantskantoren. Hiervoor zijn twee belangrijke verklaringen te

geven. De kennis waarover de accountant als beroepsbeoefenaar van origine beschikt, was op

zichzelf niet te exporteren doordat ze bepaald werd door de clienten waarvoor en het territorium

waarbinnen hijlzij werkte. Deze kennis was alleen overdraagbaar bij bet refereren van werk aan een

buitenlands kantoor; daarvoor werd in bet verleden weI een "referral fee" gevraagd. Bovendien

investeerde de accountant DOgnauwelijks in R&D toen de internationalisatie op gang kwam;

investeren in R&D is meer een zaak van de laatste tien jaar.

1.1.2 BeIang intematiQmilisatiefactQre!l

Vande drie intemationalisatiefactoren:

- bet exploiteren van concurrentievoordeel,

- de noodzaak van lokale buitenlandse aanwezigheid en

- het besparen op transactiekosten

is de laatstgenoemde volgens Teece (1986) het belangrijkst.

1 De score varieert van +2 tot -2 (zie de schaal in bijlage 3A).
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Uit de beantwoording van de desbetreffende vraag blijkt een grote mate van unanimiteit over het

belang van de onderscheiden intemationalisatiefactoren. De noodzaak lokaal aanwezig te zijn wordt

door aile respondenten a1sgroot beschouwd. Het beschikken over een concurrentievoordeel is over

het geheel genomen nauwelijks belangrijk. De onmogelijkheid intemationale dienstverlening te

realiseren door markttransacties af te sluiten met buitenlandse accountantskantoren wordt door aile

respondenten erkend.

Tabel 5 2: Belang van concurrentievoordeeI-Dokatie-/transactiekostenfactor bij intemationalisatie

Moret KPMG VO/CL OO/CL O&T BOO Gemiddelde
score

a. het beschikken over een con- 0 0 0 -2 0
currentievoordeel in de vonn
van kennis

b. het beschikken over een con- 0 -2 0,33
currentievoordeel in de vonn
van hetrecht' voor een client
te werken

c. de noodzaak lokaal aanwezig 2 2 2 2 1,67
te zijn

d. de onmogelijkbeid het concur- 0 0,83
rentievoordeel te gelde te rna-
ken door een markttransactie af
te sluiten met een buitenlandse
collega

Vit deze tabel blijkt dat de betekenis van het beschikken over een concurrentievoordeel afneemt met

de geringere omvang van het kantoor. De respondent van BDO CampsObers refereerde aan de

toetreding tot BOO Binder. Zijn kantoor had het internationale netwerk a1sbelangrijkste inbreng haar

lokale aanwezigheid (en positie) te bieden. Het concurrentievoordeel kennis of het 'recht' voor een

client te werken is gereIateerd aan het werken voor internationale clienten. Vooral de twee grootste

Nederlandse kantoren (Moret en KPMG) hebben internationale clienten waarvoor zij de 'concern'-

accountant zijn, dat wiI zeggen dat in Nederland de eindverantwoordelijkheid ligt voor het uitvoeren

van intemationaIe controle-opdrachten. Deze positie brengt specifieke kennis en een speciale relatie

met de client met zich mee. Vandaar ook dat deze kantoren in het veri eden eigen vestigingen hebben

opgezet in het buitenland om deze concurrentievoordelen daar te exploiteren.

Ten aanzien van hypothese 2 concJudeer ik dat de lokatiefactor dominant is. Qua betekenis is de

transactiekostenfactor hieraan ondergeschikt (hypothese 2 wordt verworpen). Dit hoeft geen verwon-
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dering te wekken als wordt bedacht welke kenmerken van transacties hoge transactiekosten

veroorzaken (conform Williamson).

Voor transacties tussen accountantskantoren geldt:

a. de specificiteit van activa is laag;

b. de onzekerheid rond de transacties is gering;

c. de frequentie is hoog.

Dit laatste kenmerk vraagt weI om een continue relatie.

1 1 3 Gemeenschappelijk eigendom

Bij geen van de onderzochte kantoren vindt de intemationale dienstverlening in de jaren negentig nog

plaats op basis van gemeenschappelijk eigendom. Gemeenschappelijk eigendom wordt door geen

van de respondenten als noodzakelijk gezien (hypothese 3 wordt verworpen).

Tabel 5.3: Gemeenschappe1ijk eigendom Van organisatie yoor intemationale dienstverlening

Emst& Young
KPMG
Coopers & Lybrand
Deloitte Touche Tohmatsu International
BDO Binder

neen
neen
neen
neen
neen

Is de internationale dienstverlening nu gebaseerd op gemeenscbappeliJ1< eigendom?

AlIe onderzochte kantoren hebben voor de intemationale dienstverlening gekozen voor samenwer-

king met zelfstandige buitenlandse kantoren. Deze samenwerking is te typeren als een netwerk of als

een vereniging met leden. In twee van de vijf gevallen is ook formeel voor de verenigingsvorm

gekozen. De overige zijn qua functioneren daaraan gelijk. Van elk za1 de juridische internationale

structuur kort worden toegelicht. Tevens wordt enige informatie over het verleden toegevoegd om

de historische ontwikkeling zichtbaar te maken.

Juridische structuur

Ernst & Young International is een samenwerkingsovereenkomst aangeduid als "articles of

association". De deelnemers in deze overeenkomst zijn lid van de vennootschap Ernst & Young

International Ltd. Dit is een vennootschap zonder aandelenkapitaal, waarvan het hoofdkantoor is

gevestigd te New York. De belangrijkere leden zijn vertegenwoordigd in het hoogste orgaan, de

Management Council. In een "licensee agreement" is het gebruik van de naam geregeld door leden

en "affiliated" leden. In haar praktische uitwerking is Ernst & Young International een vereniging.
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KPMG (Klynve1d) is lid van KPMG, een vereniging naar Zwitsers recht. Het gebruik van de naam

is gerege1din een "Name Agreement". De be1angrijkere leden van KPMG zijn vertegenwoordigd in

het hoogste orgaan de International Board. Eerder was Klynve1d lid van KID (van 1972 tot 1978)

en van KMG (van 1979 tot 1987). Deze twee internationale organisaties waren eveneens

samenwerkingsverbanden, waarbij KMG gebaseerd was op een vereniging naar Zwitsers recht.

Van Dien+Co was tot 1990 lid van Deloitte Haskins & Sells. De juridische basis hiervan werd

gevormd door een "gentlemen's agreement". In 1976 werd formeel Deloitte Haskins & Sells

International opgericht Dit was niet een "practising firm" maar een "vehicle through which research

and development in the technical field and other matters of common worldwide interest could be

carried out and financed". De deelnemende kantoren tekenden een "memorandum of understanding",

die ook de individuele vennoten bond. Alle individuele vennoten waren rechtstreeks lid van de

internationale organisatie. In 1985 werd de internationale organisatie via een "memorandum of

understanding" verder versterkt met een "executive office".

Coopers & Lybrand International is gebaseerd op een "international firm agreement", waarin de

rechten en plichten van de 1eden - dit zijn de nationale kantoren - zijn vastgelegd. De belangrijkere

leden zijn vertegenwoordigd in de Board of Directors, het hoogste orgaan.

Oijker en Doornbos! sloot in 1%2 een samenwerkingsovereenkomst met Arthur Young. Dit was een

"representation agreement". Vervo1gens werd in 1964 Arthur Young International opgericht, een

samenwerlcingsovereenkornst waarvan Dijker en Doornbos te zamen met 36 accountantskantoren uit

andere landen lid werd. Dit lidmaatschap werd beeindigd in 1972. In 1973 werd Binder Dijker Otte

& Co opgericht, een samenwerkingsovereenkomst, een "partnership agreement", naar Engels recht

(zie voorts onder BDO CampsObers).

Deloitte & Touche werd in 1957 lid van Touche Ross International, gebaseerd op een samenwer-

kingsovereenkornst In 1983 werd een vereniging naar Zwitsers recht opgericht In 1989 ontstaat uit

een fusie tussen Touche Ross en Deloitte Haskins & Sells de nieuwe internationale organisatie

Deloitte Ross Tohmatsu International, vanaf 1992 geheten Deloitte Touche Tohmatsu International.

De juridische basis hiervan is eveneens een vereniging naar Zwitsers recht. Het hoogste orgaan is de

Vergadering van de Representatives waar aile leden zijn vertegenwoordigd.

I Het betreft de rechtsvoorganger V AK.
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BDO CampsObers werd in 1975 lid van DRM, een internationale organisatie gebaseerd op een

samenwerkingsovereenkomst. In 1988 werd het kantoor lid van BDO Binder (voorheen geheten

Binder Dijker Otte & Co). BDO kent sinds 1985 een aparte besloten vennootschap die de

overeenkomsten afsluit met de leden van het samenwerkingsverband. Het hoogste orgaan is de BDO

Council, waar alle leden zijn vertegenwoordigd.

Aile intemationaIe organisaties van bovengenoemde kantoren zijn gebaseerd op samenwerkings-

overeenkomsten. Deze vertonen formeel juridisch gezien verschillen maar zijn in hun uitwerking in

hoge mate aan elkaar gelijk. Zij regelen primair de rechten en plichten van de leden. Recht Dummer

1betreft het territoriaaI recht, het recht om in een bepaaId gebied excIusief namens de intemationale

organisatie te opereren. Plicht nummer 1 is het naIeven van de besluiten van de intemationale

organisatie, besluiten die vooral betrekking hebben op het bed.ienen van clienten.

AI deze samenwerkingsverbanden kennen een contributiebijdrageregeling voor het financieren van

de intemationale organisatie. Dit betreft bestuurskosten, maar vooral het uitvoeren van activiteiten

voor gezamenlijke rekening. Deze activiteiten betreffen vooraI R&D en het opzetten van nieuwe

vestigingen. De R&D concentreert zich op methodologieen, instrumenten en produkten voor het

uitvoeren van opdrachten. Nieuwe vestigingen worden door de intemationale organisatie in die

landen opgezet waar het accountantsberoep nog onontwikkeld is, en zoveel mogelijk samen met

lokale partners. Deze vestigingen moeten zich ontwikkelen tot nieuwe nationale kantoren die als lid

kunnen toetreden tot de intemationale organisatie.

Als uitvloeisel van de intemationale samenwerking is er dus sprake van gemeenschappelijk

eigendom: van de naam, resultaten van R&D en vestigingen. De naam is in principe een blijvend

actief. De resultaten van R&D verouderen en worden na zekere tijd vervangen door nieuwe

instrumenten of produkten. De vestigingen worden na zekere tijd, in principe zo snel mogelijk,

overgedragen aan de lokale vennoten.

1.2. Strategische motieven

Inde strategische en marketingstrategische literatuur worden een aantal intemationalisatiemotieven

onderscheiden (zie hoofdstuk 2). Uit dit onderzoek blijkt dat het bedienen van intemationaliserende

clienten het dominante motief is (hypothese 4 wordt geaccepteerd). Ben van de respondenten gaf

expliciet aan dat de overige motieven geen zelfstandige drijfveren waren maar meededen.
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De drie belangrijkste motieven zijn:

1. bedienen intemationaliserende klanten, dat wil zeggen, het beschermen van de relatie met deze

klanten;

2. extra werk verkrijgen in Nederland via het intemationale netwerk (gerefereerd werk);

3. behoren bij een bepaalde groep ondememingen, dat wil zeggen, die van de intemationale

accountantskantoren.

Tabe1 5.4: Intemationalisati~mQti~v~n a!<cQl!ntantskantQr~n

Moret KPMG VD/CL OO/CL O&T BOO") Gemiddelde
score

a. intemationaliserende klanten 2 2 2 2 2 2 2
bedienen

b. extra werk in Nederland ver- 0 2 2 0
krijgen

c. landenrisico spreiden -2 -I -2 0 -1 -2 -1,33
d. economische voordelen beha- -I 1 -2 -I 0 -I -0,67

len
e. reageren op her toetreden van 0 -2 0 -I -0,17

buitenlandse concurrenten tot
de binnenlandse markt

f. profiteren van verschillen in
factorkosten -2 -2 -2 -I -2 -I -1,67

g. behoren bij een bepaalde
groep ondernemingen 0 2 0 0,83

h. nieuwe groei realiseren
0 0 0 0,50

(I) De beantwoording beeft betrekking op de aansluiting van CampsObers bij BOO Binder.

De belangrijkste motieven voor de intemationale fusies van de grote accountantskantoren in de

tweede helft van de jaren tachtig zijn:

1. verbeteren van de kwaliteit van de intemationale dienstverlening;

2. verbeteren van het bereik van de intemationale dienstverlening;

3. behoren bij een bepaalde groep en met een gelijke score, behalen van voordeel uit de reputatie van

de fusiepartner.

De eerste twee motieven impliceren dat de intemationalisatie primair wordt bepaald door het

bedienen van de intemationaliserende clienten, Het derde motief is het motief van reputatie en imago.

van uitstraling (de acceptatie van hypothese 4 wordt hiermee ondersteund).



128

Tabel 5.5· MQlieven int!<matiQnllle fusie accoyntantskantQren

Moret KPMG VD/CU') DD/CL(1) D&T BDO Gemiddelde
score

a. beboren bij een bepaalde 2 -I 0,80

groep ondememingen
b. verbeteren bereik van de 2 2 1,40

intemationaie dienstverle-
Ding

c. verbeteren kwaJiteit van 2 2 2 1,60

de intemationaie dienst-
verlening

d. bebalen economiscbe 0 0 0 -I 0

voordelen
e. bereiken minimaaJ-effici- -I 0 0 -I 0,20

ente schaal van specialis-
men op de bionenJandse
marla

f. bebalen voordeel uit de 0 0,80

reputatie van de fusie-
partner

g. profiteren van de clienten- -2 2 0,60

portefeuille van de
fusienartner

(1) Dit betreft de toetreding van Deloitte Dijker Van Dien (het kantoor ontstaan uit de fusie tussen Dijker en Doornbos

en Van Dien+Co) tot Coopers & Lybrand (Internationai).

(2) Dit betreft de mislukte poging van Dijker en Doornbos tot aansluiting bij Price Waterhouse.

2. Toetredingsvormen

2.1 TQetredingsvonnen in bet algemeen

2.1.1. lnt!<matiomilisatie als incident

Geen van de onderzocbte accountantskantoren onderkende dat intemationalisatie op enig moment

een incident was met als gevolg dat gekozen werd voor samenwerking met een lokale partner. Voor

geen van de kantoren was de volgorde dat eerst werd samengewerkt met een lokale partner en dat

later zelfstandig werd doorgegaan (hypothese 5 wordt verworpen). Dit blijkt uit de gemiddelde score

(-2) in onderstaande tabel.
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Tabel 5.6: Incident aanleiding internationalisatie accountantskantoren

Moret
KPMG
VD/CL
DD/CL
D&T
BOO
Gemiddelde score

-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2

Is bet voorgevallen clat de aanleiding tot intemationalisatie een incident was (b.v. een onverwacbte vraag van een
client of een kans) waarbij u de buitenlandse markt nog niet goed kende, en clat u daarom:
a. in eerste instantie koos voor samenwerking met een lokale buitenlandse partner;
b. toen u bekend raakte met de buitenlandse rnarkt de samenwerking beeindigde en zelfstandig doorgroeide?

2.1.2. Betekenis toetredingsbarrieres

Uit bet onderzoek blijkt dat toetredingsbarrieres belangrijk zijn en noodzaken tot samenwerking

(hypothese 6 wordt geaccepteerd). Beroepsregels vonnen daar waar ze aanwezig zijn (o.a. Enge1and,

Duitsland, Verenigde Staten) een belangrijke toetredingsbarriere, Deze barriere wordt geslecbt door

samenwerking met lokale partners. Twee respondenten gaven een sterk afwijkend antwoord. Dit is

bet gevolg van een ander uitgangspunt. Van Dien+Co en baar recbtsopvolgers (Deloitte Dijker Van

Dien, resp. Coopers & Lybrand (Nederland)) maakten, resp. maakt, deel uit van een netwerk dat als

beleid had, respectievelijk beeft: de dienstverlening wordt uitgevoerd door lokale kantoren tenzij er

in een bepaald land geen beroepsbeoefenaren van een zeker niveau beschikbaar zijn. Dit impliceert

dat er aIleen in die landen met "expatriates" werd - of wordt - gewerkt waar bet accountantsberoep

niets of weinig voorstelde - of voorstelt. In die landen zijn meestal ook geen barrieres aanwezig. De

respondent van BOO CampsObers wees erop dat BDO aIleen in die landen vestigingen beeft opgezet

waar bet accountantsberoep onderontwikkeld was c.q. is.

Moret en IGynve1d bebben aanvankelijk eigen vestigingen gesticbt ook in landen waar de

beroepsregelgeving een emstige toetredingsbarriere vonnde. Dit waren in bet bijzonder Duitsland,

Engeland en de Verenigde Staten. Deze vestigingen slaagden er over bet gebee1 genomen niet in tot

bloei te komen, dat wil zeggen, ze slaagden er nauwelijks in lokaal werk te verwerven. Met eigen

mensen maakt bet kantoor geen deel uit van de loka1e infrastructuur, zoals een van de respondenten

stelde.



130

Tabel 5,7: Nood711!!ksamenwerking lokaIe partners door toetredin&Sbarrieres

Moret
KPMG
VD/CL
OO/CL
O&T
BOO
Gemiddelde score

2
1

-2
2
2
-2

0,50

Intemationalisatie van professione1e dienstverlening in de vorm van het opzetten van eigen vestigingen wordt
be1emmerd door het bestaan van toetredingsbarrieres. Dit noodzaakte tot samenwerlring met lokale partners.

Meer inzicht in de problematiek van de toetredingsbarrieres geeft de onderstaande tabel. Alle

genoemde toetredingsbarrieres blijken belangrijk te zijn. De belangrijkste toetredingsbarrieres zijn:

1. voldoen aan lokale beroepsregelgeving;

2. kennis van de lokale situatie;

3. verwerven van lokale reputatie.

Het werven en integreren van lokale mensen zijn duidelijk minder emstige barrieres,

TabeI5.S· Belang tQetredingsbarrie.res VQQ[ ru;collntantskiIDtQren

Moret KPMG vOla}') OD/CL D&T BOO Gemidde1de
score

a. vo1doen aan lokale be- 2 2 2 2 1,80

roepsrege1geving
b. kennis van lokale situatie 2 2 2 2 1,80

(markt, taal, cultuur)
c. werving lokale mensen 0 1 0 0 0,40

d. integratie lokale mensen 0 1 0 1 0,60

e. verwerven van lokale re- 2 0 2 1 1,20

putatie

(I) De respondent van Coopers & Lybrand (en het voormalige Van Dien+Co beeft deze vraag in het verlengde van de

vorige vraag en gelet op het uitgangspunt voor de internationale organisatie heantwoord met 'niet van toepassing'.

2.1 3. Mondialisering markt

De vraag of mondialisering van de markt een rol speelde bij de internationaie fusies van de grote

accountantskantoren in de tweede helft van de jaren tachtig blijkt uit onderstaande tabel.
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Tabe15.9: Verband tussen mondialisering markt en internationaIe fusie accountantskantoren

Moret
KPMG
VO/CL
DD/CL
D&T
BOO
Gemiddelde score

1
2
-2
1
1

n.v.1.
0,60

Het opereren in een mondiaie markt (mondiaaJ marktsegment) vereist mondiaie aanwezigheid en zichtbaarbeid.
De ontwikkeling bierin in de jaren tacbtig beeft geJeid tot een internationaie fusie voor uw organisatie.

Alle respondenten van kantoren die betrokken waren bij een fusie van twee internationaIe

accountantsorganisaties zijn bet er duidelijk mee eens dat de mondialisering van de markt een

belangrijke rol heeft gespeeld bij de fusie (hypothese 7 wordt geaccepteerd). De respondent van Van

Dien+Co stelde dat zijn kantoor aI was aangesloten bij de mondiaIe organisatie DH&S. De

aansluiting bij Coopers & Lybrand werd niet ingegeven door de mondialisering van de accountants-

markt. De internationaIe organisatie Coopers & Lybrand is niet gefuseerd met een andere

internationaIe organisatie van accountantskantoren. WeI beeft zij geprofiteerd van uittredingen uit

bet DH&S-netwerk. Voor BDO CampsObers was deze vraag niet van toepassing omdat BDO niet

was betrokken bij een van de fusies van internationaIe accountantsorganisaties in de tweede helft van

de jaren tacbtig. Voor Dijker en Doornbos was de mondialisering van de markt reden BDO te

verJatenen aansluiting te zoeken bij Price Waterhouse. Nadat deze poging mislukte werd via fusering

met Van Dien+Co aansluiting bij reo van de grote - mondiaIe - internationaIe accountantsorganisaties

gerealiseerd. Na aansluiting bij Coopers & Lybrand is deze positie verder verbeterd.

2.2. Toetredingsvormen dienstverlening

2.2 1. Belang toetredingsvormen

Het belang van de toetredingsvormen blijkt uit onderstaande tabellen.
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TabeI5.1O: Toetredingsvonnen Moret Erost & Young

tot 1970 197()' 1979 198()'1989 199().beden Gemiddelde
score

I. in bet buitenland op reisbasis 2 0 -I -I 0

opdrachten uitvoeren
2. zelf vestigingen opzetten in bet -1 2 -I -I -0,25

buitenland
3. vestigingen opzetten in bet -1 2 -I -I -0,25

buitenland in samenwerking
met lokale partners

4. vestigingen in bet buitenland -2 0 -2 -2 -1,50

acquireren
5. relaties aangaan met buiten- 2 0 -2 -2 -0,50

landse collega's op corre-
spondentie-basis

6. meewerl<en aan bet creeren
van een internationaal netwerk

7. een intemationale fusie met -2 -2 -2 -1,25

een andere onderneming aan-
J(aan

TabeI5.11: Toetredingsvonnen KPMG (Klynveld)

tot 1970 197()'1979 198()'1989 199().beden Gemiddelde
score

1. in bet buitenland op reisbasis 0 0 0 0 0

opdracbten uitvoeren
2. zelf vestigingen opzetten in bet 0 0,75

buitenland
3. vestigingen opzetten in bet -2 -2 -2 -2 -2

buitenland in samenwerl<ing
met lokale partners

4. vestigingen in bet buitenland -2 -2 -2 -2 -2

acquireren
5. relaties aangaan met buiten- -2 0 -2 -0,75

landse collega's op corres-
pondentie-basis

6. meewerl<en aan het creeren -2 2 2 2

van een internationaal netwerk
7. reo intemationale fusie met -2 -2 2 -2 -0,5

een andere onderneming aan-
!!aan
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Tabel5 12; IQetnldingsvonnl;<I! ViIll DieI!+CQ/CQQ~rs & L):brang

tot 1970 1970-1979 1980-1989 1990-heden Gemiddelde
score

1. in het buitenJand op reisbasis -2 -2 -2 -2 -2
opdrachten uitvoeren

2. zelf vestigingen opzetten in het -2 -2 -2 -2 -2
buitenland

3. vestigingen opzetten in bet -2 -2 -2 -2 -2
buitenJand in samenwerking
met lokale parmers

4. vestigingen in het buiten1and -2 -2 -2 -2 -2
acquireren

5. relaties aangaan met buiten- -2 -2 -2 -2 -2
landse collega's op corres-
pondentie-basis

6. meewerken aan het creeren 2 2 2 2 2
van een internationaal netwerk

7. een internationale fusie met -2 -2 -2 -2 -2
een andere onderneming aan-
aaan

Tab!;;) 5,13' TQl;<tn!!lingsvQrm@ Dijkl;<fen DQOmbQs

tot 1970 1970-1979 1980-1989 199O-beden Gemiddelde
score

I. in het buitenland op reisbasis -1 -1 -I n.v.t, ·1
opdrachten uitvoeren

2. zelf vestigingen opzetten in het -2 -2 -2 n.v.t, -2
buitenland

3. vestigingen opzetten in het -2 0 0 n.v.t, -0,67
buitenland in samenwerking
met lokale partners

4. vestigingen in het buitenland -2 -2 -1 n.v.t, -1,67
acquireren

5. relaties aangaan met buiten- 2 0 0 n.v.t. 0,67
landse collega's op corres-
pondentie-basis

6. meewerken aan het creeren -2 2 2 n.v.t. 0,67
van een internationaal netwerk

7. een internationale fusie met -2 -2 2 n.v.t. -0,67
een andere onderneming aan-
zaan
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TabeI5.14: Toetredingsvormen Deloitte & Touche

tot 1970 1970-1979 1980-1989 I99O-beden Gemiddelde
score

I. in bet buitenland op reisbasis -2 -2 -2 -2 -2

opdrachten uitvoeren
2. zelf vestigingen opzetten in bet -2 -2 -2 -2 -2

buitenland
3. vestigingen opzetten in bet -2 -2 -2 -2 -2

buitenland in samenwerking
met lokale partners

4. vestigingen in bet buiten1and -2 -2 -2 -2 -2

acquireren
5. relaties aangaan met buiten- -2 -2 -2 -2 -2

landse collega's op corres-
pondentie-basis

6. meewerken aan bet creeren 2 2 2 2 2

van een intemationaal netwerk
7. een internationale fusie met -2 -2 -2 -1,25

een andere onderneming aan-
J(aan

TabeI5.15: Toetre<\ingsvormen BDO CampsObers

tot 1970 1970-1979 1980-1989 I99O-beden Gemiddelde
score

I. in bet buitenland op reisbasis -2 -I -I -I -1,25

opdracbten uitvoeren
2. zelf vestigingen opzetten in bet -2 -2 -2 -2 -2

buitenland
3. vestigingen opzetten in bet -2 -2 -2 -2 -2

buitenland in samenwerlring
met lokale partners

4. vestigingen in bet buitenland -2 -2 -2 -2 -2

acquireren
5. relaties aangaan met buiten- -2 -2 -2 -2 -2

landse collega's op corres-
pondentie-basis

6. meewerken aan bet creeren -2 0 2 2 0,50

van een intemationaal netwerk
7. een internationale fusie met -2 -2 -2 -2 -2

een andere onderneming aan-
gaan

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde scores voor de toetredingsvormen.
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Tab!:;15.16; B!:;i<mgto!:;tredingsvQrm!:;nvQQrg!:;~!,;Ql!ntantskantQ!:en Qv!:;rd!:;gehel!:;periQQe

Moret KPMG VO/CL DD/CL D&T BDO Gemiddelde
score

l. in het buitenland op reisbasis ° ° -2 -1 -2 -1,25 -1,04
opdrachten uitvoeren

2. zelf vestigingen opzetten in -0,25 0,75 -2 -2 -2 -2 -1,25
het buitenland

3. vestigingen opzetten in het -0,25 -2 -2 -0,67 -2 -2 -1,49
buitenland in samenwerking
met lokale partners

4. vestigingen in het buitenland -1,50 -2 -2 -1,67 -2 -2 -1,86
acquireren

5. relaties aangaan met buiten- -0,50 -0,75 -2 0,67 -2 -2 -1,32
landse collega's op corres-
pondentie-basis

6. meewerken aan het creeren 2 0,67 2 0,50 1,20
van een internationaal net-
werk

7. een internationale fusie met -1,25 -0,5 -2 -0,67 -1,25 -2 -1,28
een andere ondememing aan-
2aan

Uit de tabellen concludeer ik het volgende:

I. Het uitvoeren van opdrachten in het buitenland op reisbasis was voor vrijwel alle kantoren over

de gehele peri ode van ondergeschikt belang. Alleen Moret gaf aan dat voor de peri ode tot 1970

deze toetredingsvorm zeer belangrijk was; daarna nam het belang sterk af. Duidelijk is dat over

het geheel genomen voor de twee grootste kantoren deze toetredingsvorm nog het belangrijk-

ste - c.q. het minst onbelangrijk - was. Dit hangt vermoedelijk samen met het feit dat zij de meeste

grote internationale clienten badden (en bebben).

2. Het opzetten van eigen vestigingen in bet buitenland als toetredingsvorm was:

- voor Moret zeer belangrijk in de periode 1970-1979;

- voor KPMG belangrijk tot 1988 toe (tot de fusie met Peat Marwick).

Voor de overige perioden van deze twee kantoren en voor de gebele peri ode voor de overige

kantoren was deze toetredingsvorm onbelangrijk.

3. Vestigingen opzetten inhet buitenland in samenwerking met lokale partners was voor Moret zeer

belangrijk in de periode 1970-1979. Voor Dijker en Doornbos was deze toetredingsvorm

enigszins belangrijk in de periode 1970-1988, zij het dat dit vestigingen in BDO-verband betrof.

Voor de overige perioden en voor de overige kantoren was deze toetredingsvorm onbelangrijk.
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4. Het acquireren van vestigingen in het buitenland was voor Moret enigszins belangrijk in de

periode 1970-1979. Voor het overige was deze toetredingsvorm onbelangrijk.

5. Het aangaan van relaties met buitenlandse collega's op correspondentie-basis was (zeer) belangrijk

voor:

- Moret in de periode tot 1970;

- KPMG in de periode 1970-1979;

- Dijker en Doornbos in de periode tot 1970.

Voor de overige perioden en voor de overige kantoren was deze toetredingsvorm niet belangrijk.

6. Het creeren van een internationaal netwerk van nationale kantoren is verreweg de belangrijkste

toetredingsvorm. Deze vorm was (zeer) belangrijk voor:

- Moret in alle perioden;

- KPMG vanaf 1970;

- Van Dien+Co respectievelijk Coopers & Lybrand in alle perioden;

- Dijker en Doornbos vanaf 1970;

- Deloitte & Touche in alle perioden;

- BDO CampsObers vanaf 1980.

Deze toetredingsvorm was in de jaren negentig tot op heden de enige belangrijke vorm van

intemationalisatie. Hiertoe behoorde het doe1gericht en systematisch uitbreiden en versterken van

het netwerk door lokale fusies (nationale leden-kantoren fuseren met andere nationale kantoren) en

door lokale joint ventures op te zetten, vooral in Oost-Europa, Azie en de Pacific. Lokale partners

waren daarbij noodzakelijk om te voldoen aan lokale wetgeving en om de gewenste lokale inbreng

te verkrijgen. Het is bij al deze joint ventures de bedoeling dat zij na verloop van tijd voJledig in

eigendom komen van de lokale partners. In sommige gevallen is dat inmidde1s ook al gerealiseerd.

7. De toetredingsvorm van een intemationale fusie was actueel voor:

- Moret bij de fusie tussen de netwerken Arthur Young en Ernst & Whinney (1989);

- KPMG bij de fusie tussen Peat Marwick en KMG (1987);

- Dijker en Doornbos in 1987 toen de poging met Price Waterhouse mislukte en als consequentie

aansluiting plaatsvond bij Van Dien+Co en het DH&S-netwerk;

- Deloitte & Touche bij de fusie tussen Touche Ross en Deloitte Haskins & Sells (1989).

Van Dien+Co behoorde tot de leden van DH&S die voorstanders waren van versterking van dit

netwerk door een fusie met een ander internationaal netwerk. Het kantoor was even wel evenals

diverse andere leden tegenstander van de fusie met Touche Ross. Deze tegenstanders sloten zich

aan bij Coopers & Lybrand dat zonder een megafusie maar door diverse lokale fusies zijn positie

aanzienlijk wist te versterken.
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2.2.2. KJant volgenlmarkt zoeken

Het onderscheid tussen het volgen van de klant en het zoeken van een nieuwe markt blijkt geen

enkele betekenis te hebben gehad voor de wijze van toetrecling en de financiering. De vraag is niet,

was er sprake van het ene of het andere motief, maar voor welke intemationalisatie-aanpak kon

worden gekozen gegeven de heersende omstandigheden (hypothese 8 wordt verworpen).

Het is interessant op te merken dat van de twee hier onderscheiden motieven het eerste motief

dominant was en DOgis. Het tweede motief, het zoeken van een nieuwe markt, is sinds het einde van

dejaren tachtig echter ook belangrijk geworden. De combinatie van motieven is aan de orde bij het

opzetten van vestigingen van de intemationale organisaties in Oost-Europa, Azie en de Pacific. De

vestigingen zijn opgezet sinds eind jaren tachtig in de vorm van joint ventures met lokale partners.

Voor deze toetredingsvorm is gekozen omdat lokale kantoren onthraken, clie als lid tot het netwerk

konden toetreden. De joint ventures waren dus noodzakelijk om in clie landen vestigingen van het

netwerk te realiseren. De inbreng van lokale partners is niet om het risico te beperken maar om zich

te verzekeren van de lokale inbreng van kennis en om te voldoen aan lokale regelgeving.

3. InternationaIe organisatie

3.1. Hybride structuur

3.1 1 Motieven hybride structuur

Uit het onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van een institutionele omgeving de dominante reden

was voor de accountantskantoren om een hybride structuur te creeren (deelbypothese f wordt

geaccepteerd). De regelgeving inzake het beroep en de beroepsuitoefening vormde in landen als

Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten reo emstige barriere om zich daar zelf te vestigen. Zoals

reo respondent opmerkte, deze omgeving dwong tot samenwerking. Een andere respondent merkte

op dat de hybride structuur in harmonie is met de kenmerken van de markt. Een uniforme

intemationale maatschap is alleen effectief als in de buitenlandse markt het beroep relatief

onontwikkeld is. Dan kan gebruik worden gemaakt van expatriates en is vertegenwoordiging door

lokale beroepsbeoefenaren met (ook) een eigen lokaal 'gezicht' niet van toepassing. De enige

uitzondering betrof de respondent van BDO CampsObers. Zijn ervaring met bet internationale
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netwerk dateert echter vanaf het eind van de jaren tachtig. Sindsdien zijn alleen nog landen betreden

met een geringe graad van institutionalisering, zoals in Oost-Europa en Azie, Hij merkte eveneens

op dat een internationaal netwerk minder efficient is dan een intemationale maatschap.

De tweede be1angrijke reden is het bewaren van het lokale-aanpassingsvermogen (deelbypotbese c

wordt geaccepteerd). Dit kan het best gebeuren door kantoren die in de lokale economie zijn

geworteld en daar primair verantwoording hebben af te leggen.

De derde belangrijke reden is dat de noodzaak te steunen op vertrouwen groot is (deelbypotbese d

wordt ondersteund). Professione1e dienstverlening is in essentie niet vanuit ren punt te organiseren

en te beheersen. Lokale beroepsbeoefenaren moeten persoonlijk gemotiveerd en in staat zijn om de

gewenste dienstverlening te realiseren.

De vierde belangrijke reden is dat markttransacties niet efficient zijn (deelbypotbese b wordt

ondersteund). Het afsluiten van individue1e transacties leidt tot prohibitief hoge transactiekosten.

Nodig is een permanente relatie waarin beide c.q. alle partijen investeren waardoor de transactieko-

sten per individuele transactie relatief laag zijn. Twee respondenten gaven bier een lage score, hoewel

zij bij de beantwoording van vraag 2 onderkenden dat het onmogelijk is markttransacties af te sluiten.

De vijfde reden in belangrijkbeid is dat internationalisatie op eigen kracht grote risico's met zich

meebrengt (deelbypotbese e wordt ondersteund).

De minst beJangrijke reden is dat de netwerkstructuur is gekozen uit oogpunt van kostenbeheersing

(deelbypotbese a blijkt verwmpen te moeten worden). AIleen de respondent van Dijker en Doornbos

yond kostenbeheersing een belangrijke reden.
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Tabel5,l1' Belang redeaea hybride (Qf llet.werk)~tru!<!J.!UI

Moret KPMG VD/CL DD/CL D&T BDO Gemiddelde
score

a. de netwerkstructuur van de -I -2 -2 -I -2 -1,17
intemationale dienstverlening
is gekozen uit oogpunt van
kostenbebeersing

b. de netwerkstructuur van de 2 2 2 -2 -2 0,50
intemationale dienstverlening
is gekozen omdat markttrans-
acties niet efficient zijn

c. de netwerkstructuur van de 2 2 2 0 1,33
intemationale dienstverlening
is gekozen om bet lokale-
aanpassingsvermogen te be-
waren

d. de netwerkstructuur van de 2 0 2
intemationale dienstverlening 1,17
is gekozen omdat de nood-
zaak te steunen op vertrou-
wen grootis

e. de netwerkstructuur van de -2 -2
internatonale dienstverlening 0
is gekozen omdat bet risico
groot is

f. de netwerkstructuur van de 2 2 2 2 -1
intemationale dienstverlening 1,33
is noodzakelijk vanwege de
aanwezigbeid van een institu-
tionele omgeving

3.1.2. Betekems centraa! tQeziche

In de literatuur wordt verondersteld dat een hybride structuur ten opzichte van een structuur

gebaseerd op eigendom gecentraliseerd toezicbt ontbeert. Uit onderstaande tabel blijkt dat de

intemationale organisaties van de accountantskantoren met zonder meer als 'los' zijn te typeren.

I N.B. Vanaf 3.1.2 doet van Dijker en Doornbos niet meer mee, omdat dit kantoor via de fusie met Van Dien+Co
is opgegaan in Coopers & Lybrand.
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Tabel 5.18' Losselstrakke structuur intemationaIe organisatie accountantskantoren

E&yl') KPMG C&L(2) D&T BDO Gemiddelde
score

a. het uitgangspunt van de beheersing -I 0 0 -2 -0,40

voor de intemationale organisatie is
dat de overdracht van doelstellingen
plaatsvindt van intemationaal be-
stuur (= toprnanagement) naar natio-
nale organisaties

b. het inzicht van het toprnanagement is -I 2 0 -2 0

voUedig en gedetailleerd
c. in de bijsturing ligt bet accent op -I -I 2 0 0 0

'early warning'
d. rapportage vindt plaats door staf en -I 0 0 0 -I -0,40

Jijn
e. oommunicatie is gedetailleerd, veel- 0 2 0 -I 0,40

zijdig en continue
f. de stafafdelingeo zijn zwaar en duur -I -2 -2 -I -I -1,40

Gemiddelde score -0,83 0,17 0,67 0 -1,17

(') Vanaf 3.1.2 banteer ik de aanduiding E& Y voor de intemationale organisatie.

(2)Yanaf3.1.2 bebben de vragea op hetbeden betrekking. Yandaar dat ik de aanduiding C&L hanteer en de aanduidingen

YD/CL en DD/CL heb laten vallen,

De respondent van Moret Ernst & Young scoorde op alle kenmerken laag. Dit impliceert dat de

intemationaIe organisatie Ernst & Young is aan te duiden aIs een losse structuur. De respondent van

BOO CampsObers gaf eveneens lage scores. Ook de orgauisatie BDO is te typeren aIs los conform

Lewy (1992). Van drie internationale orgauisaties ligt de gemiddelde score op of hoven het

schaaIgemiddelde. De internationaIe organisaties KPMG, Deloitte Touche Tohmatsu en Coopers &

Lybrand typeer ik aIs Dietlos/Dietstrak. De hoogste score heeft Coopers & Lybrand. Dit is consistent

met het door deze orgauisatie gekozen uitgangspunt 'to behave and act as one finn globally'.

Van de kenmerken is communicatie het belangrijkste, gevolgd door inzicht van het topmanagement

en 'early warning'. Op het eerste kenmerk:(overdracht van doelstellingen) wordt relatief laag gescoord

omdat de 'top-down'-benadering in dit type organisatie slechts gedeeltelijk van toepassing is. Ten dele

vindt er overdracht van doelstellingen plaats van intemationaaI bestuur naar nationale organisaties.

De stafafdelingen van de intemationale organisaties zijn beperkt van omvang en worden Diet als duur

ervaren.
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Tevens zijn de hierarchische kenmerken van de internationale organisaties onderzocbt. In vervolg

op de vorige tabel boeft het geen verwondering te wekken dat Coopers & Lybrand bet boogste scoort.

Dat Deloitte & Touche hierop voigt, is eveneens consistent. Dit geldt tevens voor de overige

organisaties KPMG, Ernst & Young en BDO. Coopers & Lybrand identificeert zichzelf als een

hierarchic, voor de overige organisaties is dit in mindere - of in veel mindere - mate bet geval.

Iab!.:l 5.12: Hierar~hi!.:int!.:matiQnaj!.:QrganiSlIti!.:~~Ql!ntlIDtskllntQr!.:n

E&Y KPMG c&L D&T BDO Gemiddelde
score

a. de intemationale organisatie kent een 2 -I 0,80
gelaagdheid in bevoegdheden

b. het intemationale bestuur is verant- -I -2 2 0 ·2 -0,60
woordelijk voor het ontwikkelen van
plannen en programma's voor de regio-
nale en nationale organisaties

c. de nationale organisaties krijgen van 0 0 2 0 -2 0
het intemationale bestuur hun exacte
doelstellingen opgelegd;

d. de nationale organisaties leggen vol- -I 0 2 0 -I 0
gens strakke lijnen verantwoording af
aan het intemationale bestuur

e. als lokale functionarissen niet voldoen -I 0 2 -I -2 -0,40
worden zij door bet intemationale 00-
stuur gecorrigeerd en eventueel vervan-
gen

Gemiddelde score -0,40 -0,20 2 0 -1,60

Het belangrijkste hierarchische kenmerk van de internationale organisaties is een gelaagdheid in

bevoegdheden. Het minst belangrijke kenmerk is dat bet topmanagement (bet bestuur van de

internationale organisatie) verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van plannen en programma's

voor de regionale en nationale organisaties. Dit is in overeenstemming met bet feit dat de

intemationale organisaties zijn te typeren als een bybride structuur conform Williamson (1991). De

doelstellingen die bet intemationale bestuur oplegt aan de regionale en nationale organisaties hebben

primair betrekking op het implementeren van de internationale strategie. Ook komt bet voor dat deze

doelstellingen betrekking bebben op het functioneren als "center of excellence" of "development

center" voor bepaalde activiteiten.

De positie van bet bestuur van de intemationale organisatie vanuit het aspect beheersing blijkt uit

onderstaande tabel.
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TabeI5.2Q; B~lang ~b~rsiI!g YQQrint!;mll.tiQnal~b~stul!r

E&Y KPMG C&L D&T BDO Gemiddelde
score

a. de mondiale strategie formuleren en 2 2 1,40
implementeren

b. activiteiten coordineren I 2 2 1 0 1,20
c. de lokale strategieen coordineren 1 1 I 1 -1 0,60
d. conflicten oplossen 0 -1 -1 -1 -1 -0,80
e. een deel van de wins! van de lokale -2 -2 -2 -2 -2 -2

ondememingen verwerven
Gemiddelde score 0,20 0,40 0,40 0 -0,60

Deze scores geven gedeeltelijk betzelfde beeld te zien als de vorige twee tabellen. Opnieuw scoort

Coopers & Lybrand relatief boog en BDO laag. De volgorde van de overige kantoren wijkt iets af.

De drie belangrijkste taken van bet bestuur van de intemationale organisatie zijn conform

bovenstaande tabel in afnemende betekenis:

I. de mondiale strategie formuleren en implementeren;

2. activiteiten coordineren;

3. de lokale strategieen coordineren.

ConfIicten tussen de leden-kantoren komen volgens de respondenten weinig voor. Een intemationale

eigendomsstructuur ontbreekt zodat de deeltaak winst verwerven niet aan de orde is.

Refererend aan de omschrijving van een losse versus strakke structuur conform Lewy (1992) wil ik

naar aanleiding van tabe15.19 en 5.20 alleen BDO nog typeren als een losse organisatie.

3.1 3 Belang stafdiensten

Om bet beeld van de internationale organisaties te completeren is bet belang van stafdiensten

onderzocbt. Daarbij is zowel gekeken naar bet niveau van bet internationale boofdkantoor als van

bet (Europese) regiokantoor.
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Tabe1 5.21: Belang stafdiensten intemationaal (hoofd)kantoor intemationale organisatie

E&Y KPMG C&L D&T BDO Gemiddelde
score

a. corporate PRJmarketing I 2 2 I -1 1
b. kwaliteitsborging 2 2 2 2 I 1,80
c. account management 0 -2 2 0 -2 -0,40
d. opleidingltraining I 2 2 0 -I 0,80
e. infonnatielcommunicatiesysteem 0 2 2 I -I 0,80
f. financiering -I -2 2 -I -2 -0,80
g. R&D I 2 2 -I -2 0,40

Uit deze label blijk:t dat de vier belangrijkste ondersteunende of stafdiensten waarover het

intemationale hoofdkantoor beschikt in afnemende betekenis zijn:

I. kwaliteitsborging;

2. corporate PRimarketing;

3/4. opleiding/training en informatie/communicatiesysteem.

Dit lijkt consistent te zijn met het grote belang dat wordt gehecht aan de kwaliteit van de

dienstverlening en aan reputatie.

Tabe15.22: Belang stafdiensten regionaal kantoor (Europa) intemationale organisatie

E&Y KPMG C&L D&T BDO(l) Gemiddelde
score

a. corporate PRimarketing I 2 2 0 1,25
b. kwaliteitsborging -1 2 2 -1 0,50
c. account management -I -2 2 -J -0,50
d. opleidingltraining -I 2 2 0 0,75
e. infonnatielcommunicatiesysteem 0 2 2 0 I
f. financiering -I -2 -I -2 -1,50
J!.. R&D -I 2 2 -2 0,25

(I) BOO kent geen regionale kantoren.

Op het niveau van de regiokantoren is het be1ang van ondersteunende diensten in afnemende

betekenis:

1. corporate PRimarketing;

2. informatie/communicatiesysteem;

3. opleiding/training;

4. kwaliteitsborging.

Dit impliceert dat er enige accentverschillen zijn met het internationale niveau.
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Op grand van bet voorgaande blijkt dat de intemationale organisaties van accountantskantoren met

bun bybride structuur toch over een centraal beheersorgaan beschikken (hypothese 11 wordt verwor-

pen). De vier grote intemationale accountantsorganisaties kennen een centraal orgaan dat wei

degelijk hierarchic toevoegt aan de bybride structuur. De betekenis hiervan laat zicb als voigt

bescbrijven:

I. bet internationale bestuur is verantwoordelijk voor bet formuleren en implementeren van de

mondiale strategie waarbij bet bottom-up proces van formuleren en consensusvorming voorafgaat

aan bet top-down proces van implementeren;

2. bet internationaIe bestuur kan doelstellingen opleggen aan de regionale en/of lokale organisaties

maar deze hebben betrekking op bepaalde nauwkeurig gedefinieerde gebieden. Deze doelstel1in-

gen refereren primair aan de kwaliteit van de intemationale dienstveriening;

3. aangezien de nationale organisaties eigendom zijn van de lokale vennoten, ontbeert de

intemationale organisatie doelstellingen ten aanzien van bun financiele resultaten. Het

intemationale bestuur beschikt niet over een financieel rapportagesysteem als beheersingsmiddel;

4. bovendien bebben de nationale organisaties een geografiscb bepaalde taak; ze bebben elk bun

eigen territorium. Ook dit beperkt de noodzaak - en de mogelijkbeid - van gecentraliseerde

beheersing;

5. een belangrijke hierarchische trek is aan de internationale organisaties toegevoegd door bet

creeren van de "lead partner". Deze vennoot is wereldwijd eindverantwoordelijk voor de

dienstverlening aan een bepaalde client. Hij of zij beschikt over de bevoegdbeid in te grijpen als

de dienstveriening ergens tekort schiet.

3 2. Transnationale structuur

Bartlett en Gosha1 (1989) bepleiten voor multinationale ondememingen de transnationale structuur.

Zij veronderstellen dat multinationaIe ondememingen de beboefte bebben dat de lokale ondememin-

gen wereldwijd met elkaar samenwerken. Dit impliceert bet voeren van een mondiale strategie.

3.2.1. Stimulerendelbelemmerende factoren mondiale strategie

Voor de accoutantskantoren zijn belangrijke stimulerende factoren voor een mondiale strategie:

1. bet geintegreerd bedienen van mondiaal opererende clienten;

2. de toepassing van informatietechnologie in de eigen bedrijfsvoering;
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3. het concurreren met andere mondiaal opererende aanbieders;

4. de hoogte van de R&D-kosten;

5. bet verdwijnen van verschillen tussen nationale economieen.

Tabe15.23: Stimulerende factoren mO!ldiale strntegie intemationrue organisatie

E&Y KPMG C&L D&T BDO Gemiddelde
score

a. de toepassing van informatietechnolo- 2 2 2 1,60
gie in de eigen bedrijfsvoering

b. bet gemtegreerd bedienen van mondiaaJ 2 2 2 2 1,80
opererende clienten

c. bet concurreren met andere mondiaal 2 1,20
opererende aanbieders

d. bet verdwi jnen van verschillen tussen 0 -\ 0 0,20
nationaJe economieen

e. de boogte van de R&D-kosten -\ 2 0 0 0,40

Als overige (zeer) belangrijke stimulerende factoren werden genoemd:

intemationale opleiding en training;

persoonlijke intemationale relatienetwerken;

toenemend aantal mondiaal opererende clienten;

intemationale uitwisseling van mensen tussen kantoren.

Deze zijn elk een keer genoemd.

De accountantskantoren nemen zelf geen belangrijke belemmerende factoren waar voor een mondiale

strategie zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Tabel 5.24: Bekmmerende factoren mondirue str*gie intemat!onale organisatie

E&Y KPMG C&L D&T BDO Gemiddelde
score

a. zicb voordoen van nationaJe verschillen -I 0 -I 0
in taaI, cultuur, wet- en regelgeving

b. ontbreken van een mondiaJe aanwe- -1 -2 -2 -2 -I -1,60
zigheid met vestigingen

c. ontbreken van een mondiaJe vraag naar -I -2 -2 -2 0 -1,40
dienstverlening

d. ontbreken van voldoende capaciteit -2 -2 -2 -1 -1,80
en/of deskundigheid op bet internatio-
naJe boofdkantoor
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Als een 'andere belangrijke belemmerende factor' werd genoemd het ontbreken van een internationale

eigendomsstructuur. Deze factor werd ceo keer genoemd, maar werd door twee andere respondenten,

daarnaar gevraagd, ontkend. Twee respondenten zagen het bestaan van diverse winstdelingsregelin-

gen en hoe tot ren goede winstdelingsregeling te komen eerder als een probleem.

De mondiale strategie van de intemationale organisaties richt zich primair op de kwaliteit van de

dienstverlening. Het voeren van een mondiale strategie wordt krachtig gestimuleerd door:

1. de wens de mondiale klanten geiiltegreerd te bedienen;

2. de toepassing van informatietechnologie;

3. de mondiale concurrentiestrijd.

De dominante 'achterliggende' factor is de kwaliteit van de dienstverlening, zoals ook uit de

interviews bleek. Deze factor wordt geconcretiseerd in de twee eerstgenoemde factoren.

Van de belemmerende factoren springt aIleen de eerste eruit: het zich voordoen van nationale

verschillen in taal, cultuur, wet- en regelgeving. Het ontbreken van voldoende capaciteit enlof

deskundigheid op het internationale hoofdkantoor werd door een respondent als een belangrijke

belemmerende factor gezien.

3.2.2. Van muItinationaal naar transnationaal

De respondenten is de vraag gesteId of zij voor de internationale organisatie een overgang herkennen

van het multinationale type naar het transnationale type. Van de drie 'oorspronkelijke' typen

(multinationaal, intemationaal, mondiaal) zoals gedefinieerd door Bartlett en Ghoshal (1989) is het

multinationale type naar de mening van de onderzoeker het enige geschikte type om de uitgangssitua-

tie van de intemationale accountantsorganisaties te karakteriseren. De beantwoording wordt eerst

samengevat in een tabeL
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Tab!<15.25: MlIltin/!tiQnru!<verslls transniltiQnru!<t)'p!<int!<matiQnru!<Qrganisatie

E&Y KPMG C&L D&T BOO Gemiddelde
score

Uw internationale organisatie ontwikkelt
zicb van bet multinationale type met als
kenmerken:
a. nationale kantoren bedienen de lokale 2 ° ° 2

markt en voorzien zichzelf
b. de nationale kantoren onderzoeken en 2 ° -I 2 0,80

exploiteren zelfstandig lokale kansen
c. kennis wordt ontwikkeld en vastge- -2 ° ° -I ° -0,60

bouden binnen elke nationale organi-
satie

Gemiddelde score ° 1,33 ° -0,67 1,33

Naar bet transnationale type met als ken-
merken:
d. de nationale kantoren zijn gespeciali- -2 -2 -2 -2 -2 -2

seerd
e. de nationale kantoren werken nauw ° 2 ° 0,80

met elkaar samen
f. de nationale kantoren bebben elk een 2 2 2 1,60

specifieke taak t.a.v. de gemtegreerde
mondiale activiteiten

g. de kennis- en dienstontwikkeling vindt 2 1,20
gezamenlijk plaats en wordt binnen de
totale organisatie gedeeld

b. de internationale coordinatie- en com- 2 2 2 1,60
mnnicatieprocessen zijn flexibel (bori-
zontaal en verticaal), groot in aantal en
vertonen een grote gevarieerdbeid

i. bet functioneren van de intemationale 2 2 2 1,60
organisatie is gebaseerd op een geza-
menlijke visie, consensus in de be-
s1uitvorming, individuele betrokken-
beid bij de uitvoering

Gemiddelde score 0,50 0,83 1,33 0,50 0,83

Op grond van de beantwoording van de desbetreffende vraag en de toelichting daarop van de

respondenten concludeer ik dat de intemationale organisaties van de accountantskantoren zicb

ontwikkelen van bet multinationale naar het transnationale type (hypothese 12 wordt geaccepteerd).

Ik licht dit nader toe:

1. De buidige internationale accountantsorganisaties zijn in hoge mate multinationale organisaties.

Het derde kenmerk - kennis wordt door de nationale organisaties ontwikkeld en geexploiteerd

(kenmerk c) - is Diet sterk aanwezig. Dit is van essentieel belang voor de ontwikkeling naar een
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transnationale organisatie. Het feit dat de eerste twee kenmerken van het multinationale type

overwegend als belangrijk worden gezien is in overeenstemming met wat hiervoor is geconclu-

deerd over de hybride structuur.

2. De intemationale accountantsorganisaties opereren noch in een zuiver mondiale noch in een

zuiver meervoudig-nationale markt. Dit impliceert dat de mondiale of intemationale strategie

deels echt mondiaal van aard zal zijn (dat wil zeggen, een mondiale reikwijdte zal hebben) en

deels een portfolio van nationale strategieen zal zijn.

3. Het transnationale type is duidelijk te herkennen. AIleen zijn de nationale organisaties niet

gespecialiseerd (kenmerk d). De reden daarvan is dat zij in hun eigen geografisch gebied een

volJedig dienstenpakket dienen aan te bieden. Dat is hun specifieke taak (kenmerk f) ten aanzien

van de gemtegreerde mondiale activiteiten. Als het meest wezenlijke kenmerk kwam het laatste

kenmerk uit de bus; de intemationale organisatie is gebaseerd op een gezamenlijke visie,

consensus in de besluitvorming en individuele betrokkenheid bij de uitvoering. Dit is in

overeenstemming met de geest van de hybride structuur. De hierarchische structuur ontbreekt om

een benadering die bij uitstek top-down is te kunnen toepassen.

4. De intemationale organisaties zullen zich waarschijnlijk nooit volJedig tot een transnationale

organisatie kunnen ontwikkelen. In essentie is dat onmogelijk omdat professionele dienstverle-

ning lokaal geworteld moet zijn en lokaal moet worden aangeboden. Alleen als de markt zich zou

ontwikkelen tot een zuiver mondiale markt zouden de intemationale accountantsorganisaties zich

kunnen ontwikkelen tot zuiver transnationaJe organisaties.

33. Professione1e structuur

In hoofdstuk 2 zijn de belangrijke kenmerken gedefinieerd van een professionele structuur (of

organisatie). Ben van de kenmerken is (conform Mintzberg) dat het dominante coordinatieme-

chanisme standaardisatie van kennis en vaardigheden is. Dit kenmerk is onderzocht,
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Tabel 5.26: C05rdinatiemechanismen internationale organisatie accountantskantoren

E&Y KPMG C&L D&T BDO Gemiddelde
score

a. wederzi jdse aanpassing } } 2 -.1 I 0.80
b. direct toezicht } 1 2 0 -I 0.60
c. standaardisatie werkprocessen } 2 2 2 I 1.60
d. standaardisatie output } 2 2 I I 1,40
e. standaardisatie kennis en vaardigheden } I 2 2 I 1,40
f. standaardisatie normen en waarden } 2 2 } I 1,40
Gemiddelde score 1 1,50 2 0.83 0,67

Ervan uitgaande dat de internationale accountantsorganisatie een professionele organisatie is, zou

het dominante co5rdinatiemechanisme standaardisatie van kennis en vaardigheden zijn. Uit de tabel

blijkt:

I. voor elke organisatie zijn vier Ii zes coordinatiemechanismen belangrijk. De respondenten

onderkennen met een dominant coordinatiemechanisme;

2. naar totaalscore is standaardisatie van werkprocessen bet belangrijkst. Dit coordinatiemechanisme

is kenmerkend voor bet type "machinebureaucratie".

De beantwoording is met conform de modellering van Mintzberg (1983).

De internationale accountantsorganisaties zijn toch te typeren als professionele organisaties

(hypothese 13 wordt geaccepteerd). De argumenten daarvoor zijn:

a. standaardisatie van kennis en vaardigbeden is als coordinatiemechanisme van wezenlijke

betekenis;

b. socialisatie als kenmerk van de institutionele omgeving is een basisvoorwaarde voor het bestaan

van de organisaties;

c. de internationale organisaties zijn er bij uitstek voor bet gemak van de leden.

De intemationa1eorganisaties van de accountantskantoren zijn organisaties waarbinnen professionals

- dat wil zeggen, gekwalificeerde beroepsbeoefenaren - met elkaar samenwerken. Deze organisaties

kunnen ook worden aangeduid met de door Mintzberg gehanteerde term "professione1e bureaucratie".

Het bezwaarlijke hiervan is dat bet woord "bureaucratie" een negatieve klank heeft.'

Het toepassen van de benadering van Mintzberg geeft informatie die moeilijk inpasbaar is.

I Dit wordt bijvoorbeeld gei1lustreerd met de titel van Soeting's dissertatie (1982).
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Illustratief is dat de respondent van KPMG opmerkte dat na de fusie van 1987 primair noodzakelijk

waren standaardisatie van werkprocessen en output. Dit vereiste daarvan afgeleid standaardisatie van

kennis en vaardigheden en van normen en waarden. Samenvattend concJudeer ik dat bet door

Mintzberg gedefinieerde ideaaltype van de professionele organisatie door de betrokkenen niet wordt

herkend.

4. De opinie van deskundigen

De concJusies m.b.t. acceptatie of verwerping van de hypotbesen (zoals opgenomen in de

Samenvatting van dit proefschrift) zijn voorgelegd aan een negentaJ deskundigen van de branche

(zoals vermeld in Bijlage 5). In onderstaande tabel zijn de scores opgenomen.

Tabel 5.27: De mate Yan instemming met de concJusies m.b.t de bypotbesen yoor de accountants-

killili!nID

Respondenten I 2 3 4 5 6 7 8 9 Gemiddelde score

Hypothesen

I 0 0 2 1 0 0 2 2 -I 0,67
2 0 2 0 I I 2 -I 0 0,63
3 2 I 2 2 1 2 2 1 I 1,56
4 I 2 2 2 2 2 2 - 2 1,88

5 - 1 2 1 1 -I 0 1 -1 0,50
6 -I 2 2 1 1 I 2 -2 1 0,78
7 I 2 2 2 2 2 2 2 1,88
8 0 2 - 2 2 2 2 I 2 1,63
10 0 - 1 2 1 0 1 1 0,86
11 -1 2 - 1 2 2 -I 2 2 1,13
12 0 2 2 2 1 1 2 0 2 1,33

13 0 2 2 1 2 1 2 1 1 1,33

- betekent clat geen score is gegeven

Uit de tabel blijkt dat de respondenten overwegend instemmen met de concJusies m.b.t. de

bypotbesen.

Welke verldaringen zijn er voor bet ontbreken van een internationale eigendomsstructuur? Ik noem

er mede naar aanieiding van de reacties van respondenten vijf:

1. de aanwezigheid van een sterk gemstitutionaliseerde omgeving (toetredingsbarriere voor

nieuwkomer, bescherming voor bestaand kantoor);
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2. verschillen tussen nationale economieen qua taal, cultuur, wet- en regelgeving, waarvan kennis

noodzakelijk is;

3. de factor tijd (het opbouwen van een eigen intemationale organisatie kost meer tijd dan het

creeren van een federatie);

4. de eigen lokale marktpositie (omvang, clientenportefeuille, winstgevendheid) beperkte de

intemationalisatiemogelijkheden. Intemationalisatie stelt zware eisen aan de organisatie (conform

Normann, 1991);

5. de beperkte noodzaak van intemationale kennisoverdracht in het verleden.
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6. DE GROTE SOFTW AREONDERNEMINGEN IN NEDERLAND

1. De ontwikkeling van de markt voor softwaredienstverlening

In het kader van een interview met 1.1. Borking, toenmalig directeur van de branchevereniging

Cosso', meldt NRC Handelsblad (24 januari 1992) dat de export nog geen drie procent van de omzet

bedraagt De Kruyf (1989, pag. 4) wijst op de geringe intemationale orientatie van het Nederlandse

deel van deze jonge bedrijfstak. Naar haar mening zijn veel processen nog in beweging en moeten

deexpansiepatronen nog hun uiteindelijke vorm krijgen. Van der Tang (1992, pag. 5) stelt evenwe1:

'Het intemationa1iseringsproces dat zich heden ten dagen aftekent in de Nederlandse softwaresector,

is om meerdere redenen een interessant fenomeen. Allereerst is het opmerkelijk gezien het feit dat

de softwaresector een jonge bedrijfstak is. De meeste ondememingen zijn hoogstens enke1e tien-

taIlen jaren oud. Al vrij vroeg in de levenscyclus kiezen vele software-ondememingen ervoor om

zich niet te beperken tot de binnenlandse markt.' Deze conclusie van Vander Tang Jijkt eerder be-

trekking te hebben op leveranciers van softwarepakketten dan op softwaredienstverlening. Het

winstgevend op de markt brengen van softwarepakketten vereist in de regel intemationale afzet.

Bovendien is intemationalisatie van omzet uit pakketsoftware gemakkeJijker te realiseren dan uit

softwaredienstverlening. Intemationalisatie is voor de Nederlandse softwareondememingen als

totaliteit tot in de jaren negentig nauwelijks van betekenis.

Door het ElM (1987) is onderzoek gedaan naar de intemationale activiteiten van de Nederlandse

bedrijven in de automatiseringsdienstverleningssector. Uit dit onderzoek blijkt dat dertien procent

van de bedrijven exporteert, waarvan elf procent aileen vanuit Nederland en twee procent zowel

vanuit Nederland als via buitenlandse nevenvestigingen. Er zijn zestig ondememingen met een

buitenlandse vestiging, hiervan zijn er twintig met meer dan een vestiging. Van de bedrijven die

exporteren heeft achttien procent vijf of meer jaar exportervaring, terwijl de helft van de

exporterende bedrijven pas sinds 1985 buitenlandse opdrachten krijgt.

In het rapport Beschouwingen over software en de softwaresector van de Commissie Evaluatie

lnformaticastirouleringsplan wordt gesteld dat Nederlandse softwarebedrijven zich weinig op

buitenlandse markten manifesteren: 'Men beperkt zich veelal tot de 'bekende' adrninistratieve

I In 1993 Fenit geheten, na de fusie met Vifka Informatica.
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projecten en wei op de Nederlandse markt. Aan het ontwikkeIen van nieuwe markten in het

buiten1and wordt weinig aandacht besteed (Commissie EvaIuatie Informaticastimuleringsplan, 1988,

pag.14).

Uit OESO-onderzoek (OEeD, 1989) blijkt dat Amerikaanse aanbieders van software een significant

hoger aandeel buitenlandse opbrengsten van de totaIe opbrengsten hebben dan Europese aanbieders.

In 1985 bedroeg dat aandeel van Amerikaanse softwareondememingen 24 procent, terwijl dat voor

Europese softwareondememingen ongeveer tien tot vijftien procent bedroeg. Bovendien lijkt de

penetratie van Amerikaanse ondememingen op de Europese softwaremarkt voorlopig nog niet ten

einde te zijn. Frequent verscbijnen er in de pers berichten over Amerikaanse softwareondememingen

die Europese ondememingen ovememen of eigen vestigingen openen. Deze trend blijkt ook in

Nederland (Van der Tang, 1992, pag. 22; OECO, 1989, pag. 57-58).

De penetratie van Amerikaanse softwareondememingen op de Europese (en Nederlandse) markt

vormt een bedreiging voor de Nederlandse software-ondernemingen. De buitenlandse ondememingen

worden vaak gekenmerkt door een ten opzichte van Nederlandse ondememingen grote omvang. Zij

kunnen daarom scbaalvoordelen reaIiseren die door Nederlandse ondememingen niet bereikt kunnen

worden, tenzij zij zelf ook intemationaaI gaan opereren. Daarbij brengt Van der Tang (1992) de

nuancering aan dat een belangrijk produkt van veIe grote Amerikaanse software-ondememingen

systeemsoftware is.Nederlandse software-ondememingen houden zich over het aIgemeen meer bezig

met applicatiesoftware. De concurrerende Amerikaanse software-ondememingen bewegen zich in

feite overwegend in totaaI andere marktsegmenten. Daar staat echter tegenover dat belang-rijke

systeemsoftware-aanbieders zich vaak ook bewegen in de richting van applicatiesoftware. Der-

gelijke ondememingen kunnen profiteren van de naarnbekendheid, verworven in andere markt-

segmenten, en van de reeds bereikte schaal.

The Wall Street Journal (4 september 1991) verwijt de Europese softwarebranche provincialisme.

Van de ruim 30.000 Europese software- en servicesbedrijven is er maar een echt intemationaaI en

dat is Cap Gemini Sogeti. Het probleem, zo weet The Wallstreet Journal te melden, is dat de

bedrijven dik tevreden zijn met hun eigen thuismarkt. De bedrijven hebben een gezonde en groeiende

business. Thierry du Mont van het onderzoekbureau IDC verklaart: 'Ze denken: waarom zullen we

andere markten opzoeken aIs we het bier goed doen?' Het is beslist Diet te laat om deze mentaliteit

om te buigen. De mondiaIe software- en servicesmarkt is nog jong en staat wijd open voor

nieuwkomers. Zelfs grote Amerikaanse service-organisaties zoals EDS hebben zich pas sinds kort
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op markten buiten de Verenigde Staten begeven. Japanse bedrijven zijn nog niet eens aan deze stap

toe.

Een andere verklarende factor voor de nog geringe mate van internationalisatie van software-onder-

nemingen zou kunnen zijn dat de ondernemingen die een wereldwijde bedrijfsstrategie uitvoeren,

vergeten na te denken over informatiesystemen. Een conclusie met deze strekking is getrokken door

het adviesbureau Butler Cox, na een enqfiete onder honderd grote internationaal opererende be-

drijven. Slechts veertien procent van de honderd grote ondernemingen die door het bureau zijn

benaderd, houdt zich bezig met de vraag hoe de informatiesystemen in het tijdperk van 'globalisation'

eruit moeten zien. Een groot probleem bij het opzetten van systemen voor wereJdwijd opererende

bedrijven is het formeren van een uniform eisenpakket. De behoeften lopen van land tot land en van

markt tot markt uiteen (Automatisering Gids, 10 juli 1991).

De markten en de concurrentie in de IT-branche als geheel zijn internationaler aan het worden. Uit

het OESO-rapport (OECO, 1989) komt naar voren dat voor 42 procent van de bedrijven het bedienen

van multinationale klanten een motief is voor internationalisatie. Voor tien procent van de

respondenten is dit een zeer belangrijk motief. Voor de informatievoorziening van het internationaal

opererende bedrijfsleven blijkt het steeds beJangrijker te worden te kunnen beschikken over

wereldwijd functionerende informatiesystemen en communicatienetwerken. Van der Tang (1992,

pag. 38) merkt op dat software-ondernemingen steeds meer gedwongen zullen worden hun

activiteiten internationaal te spreiden. In het bijzonder geldt dit voor die software-ondernerningen

waarvan een groot gedeelte van de activiteiten uit dienstverlening bestaat. Van Rietbergen, Bosman

en De Smidt (1990, pag. 164) noemen een drietal ontwikkelingen waardoor internationalisering van

toenemend belang is. In de eerste plaats vlakt de groei van de automatiseringssector in ons land af

en neemt de concurrentie toe. Bovendien is er een steeds grotere vraag naar automatiseringsonder-

nemingen die in verscheidene landen werkzaam zijn. De derde reden is het anticiperen op de

eenwording van de Europese markt. Daarbij is het voor de internationaliserende IT-aanbieders,

waaronder de softwareondernemingen, van toenemend beJang om te komen tot lokale segmentatie,

dat wil zeggen, tot het bedienen van onderscheiden lokale marktsegmenten, rekening houdend met

specifieke wensen en eisen. Zowel deze ontwikkeling als de vraag naar full service-dienstverlening

vereisen het aangaan van (internationale) allianties. Vraagtekens plaatsen De Jong en Van Bemmel

(1992) bij de mogelijkbeden van de Nederlandse IT-ondememingen om in de toekomst op de

internationale markt een sturende rol van betekenis te spelen. Zij verwachten dat er veel meer sprake

za1 zijn van lokale dependances van intemationale speJers.
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Ben Nederlandse softwarebranche van intemationale betekenis moet volgens James Martin (1986)

aan de volgende voorwaarden voldoen:

I. beleid geent op een duidelijke marktvisie. Medio jaren tachtig opereren de meeste softwarebedrij-

yen op de korte termijn. Hoogwaardige specialismen komen slechts in enkele gevallen voor;

2. nauwe aansluiting bij de trends in de informatietechnologie. Deze is niet of nauwelijks aanwezig,

ook al omdat de IT-trends veelal in de Verenigde Staten of Engeland worden ontwikkeld;

3. grote produktiviteit en flexibiliteit;

4. internationaal afzetgebied om investeringen terug te verdienen (het Nederlandse afzetgebied is

veelal te klein);

5. goede financiele basis voor de lange termijn.

"'
Het relatief late tijdstip van internationaliseren in de Nederlandse automatiseringssector kan mede

verklaard worden uit het feit dat pas zeer recent een aantal ondernemingen een kritische omvang

heeft bereikt en 'volwassen' is geworden. Het begin ligt in de tweede helft van de jaren zestig. Vooral

de jaren tachtig worden gekenmerkt door stormachtige groei. Het aanbod van professionele

dienstverlening (maatwerk en consultancy) heeft de vraag nauwelijks aangekund. Inmiddels is de

groei in dit marktsegment gedaald tot onder de tien procent, hetgeen meer dan de halvering van de

groei impliceert. De eisen die aan ondernemerschap en professionaliteit werden gesteld, waren in de

jaren tachtig relatief niet hoog. Het yak was immers nog jong. Pas als aan het eind van de jaren

tachtig de marktgroei afneemt en heel het bedrijfsleven gonst van internationalisering en

globalisation, worden serieuze stappen genomen, soms zelfs reuzestappen op het pad van

intemationalisatie. Onderstaande tabel geeft een indruk van de betekenis van internationalisatie voor

de vijf grote Nederlandse software-ondernemingen.
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Tabel 6.1' De vijf grate NederJandse software-ondernemingen in 1993

Omzetin Groei in Buitenlandse Groei buiten-
min gulden procenten omzet in pro- landse omzet in

centen procenten

Getronics 1.302,4 26,9 23,3 80

CVG 808,9 -5,5(1) 16,6 12,4

BSO/Origin 693,8 15,4 42,7 27,6

CMG 363,0(1) 13,4 37,2 6,2

Baan 121,2 47,3 46,3 331,0

(I) Geconsolideerde concemomzet CMG (Engeland). De NederJandse omzet bedroeg in 1993228

miljoen gulden, in 1992 193 miljoen en in 1991 176 miljoen.

2. De grote Nederlandse software-ondernemingen

In deze paragraaf worden de casestudies behandeld van achtereenvolgens Getronics (2.1), Cap

Volmac Group (2.2), BSO/Origin (2.3), CMG (2.4) en Baan (2.5).

2.1. Getronics

2.1.1. Profiel

Getronics bestaat uit een aantal gespecialiseerde bedrijfseenheden die, elk afzonderlijk en in

wisselende combinaties gezamenlijk, gericht zijn op bet leveren van systeemintegratie en daaraan

gerelateerde dienstverJening. De groep levert diensten aan gebruikers van informatietechnologie,

samengesteld uit advies, hard- en software- en communicatiecomponenten. Daarbij gaat het om het

optimaliseren van het gebruik van IT-produkten door de klant. Naar de markt toe is Getronics

ingedeeld in vier sectoren waarvan er zich twee toeleggen op dienstverJening: maintenance &

installation en software-services & consultancy, en twee op systeemintegratie: 20ffice integration

systems en communication systems & industrial electronics. De softwaredienstverlening richt zich

in het bijzonder op consultancy, integratie van softwarecomponenten en onderhoud van software. De

softwareoplossingen voor de klant kunnen worden samengesteld uit bestaande applicaties en in de
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markt bescbikbare standaardsoftware. Getronics is sinds 1985 genoteerd aan de Amsterdamse

effectenbeurs en rekent tot haar werkterrein gebeel Europa met de nadruk op Nederland en Belgie.

Tabel 6.2: Getronics

Omzetin % buitenlandse Nettowinst Medewerkers
mln gulden omzet in mIn gulden (gemiddeld)

1989 594,8 21,7 40,1 1.975
1990 660,4 21,1 46,6 2.302
1991 827,5 18,8 53,3 2.611
1992 1.026,0 16,4 60,7 3.159
1993 1.302,4 23,3 65,6 3.804

2.1.2. Historie

De ondemerning wordt opgericht in 1887. Zij levert onder meer elektrische schakelingen en staat

bekend onder de naam Groenpol. De dienstverlening bestaat uit het integreren van techniek

ontwikke1d door derden. In 1968 wordt de ondemerning onder de naam Geveke onderdeel van SHV.

De naam wordt gewijzigd in Geveke Electronics in 1972. Eindjaren zeventig lijdt de ondemerning

verlies. Als dienstverlener past zij niet binnen de handels- en distributieondememing SHV.In 1983

wordt de ondememing via een buy-out verzelfstandigd onder de naam Geveke Electronics

International N.V.In 1985 voIgt de beursnotering en in 1988 wordt de naam gewijzigd in Getronics.

21.3, Intemationalisatie

De buitenlandse activiteiten van Getronics behoren tot de sectoren maintenance & installation en

office integration systems. Zij omvatten: computer- en netwerkonderhoud, telernatica-installatie en

netwerkdiensten respectievelijk werkplekautomatisering en levering van computerrandapparatuur.

De dienstverlening bevat een bescheiden deel softwaredienstverlening. De intemationalisatie vindt

primair plaats om massa te bereiken in de Europese markt en de groei te kunnen continueren.

Getronics internationaliseert (nog) niet omdat de klant daarom vraagt. De buitenlandse omzet wordt

vooral gerealiseerd in Belgie, Spanje, Portugal en Scandinavie. De intemationalisatie dateert van na

de verzelfstandiging in 1983.
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De directie van Getronics is van mening dat de markten voor hard- en software en computerdienst-

verlening lokale markten zijn, zodat uitbreiding van de activiteiten over de grenzen heen meer

inspanning vereist dan binnenlandse expansie. Intemationalisatie is niet zinvol zolang er op de

thuismarkt nog voldoende groei is te behalen door zich te specialiseren.

Getronics heeft vooral een sterke positie in de k1einere IT-markten van Europa (Nederland, Spanje,

Scandinavie); de ondememing streeft emaar deze posities uit te bouwen. De groei vindt op een

selectieve wijze plaats. Ret uitbreiden van de softwaredienstverlening is bij deze groei inbegrepen.

Daarbij bouwt Getronics haar positie uit land-voor-land. In de toekomst zullen de intemationale

klanten willen werken met een aanbieder voor de totale dienstverlening in Europa. Getronics streeft

emaar daar klaar voor te zijn a1s het zover is. Nu is de situatie nog dat de behoeften van de IT-

gebruikers sterk verschillen tussen de lokale (= nationale) markten.

2.1.4. Structuur ondememing

De casebeschrijving van Getronics wordt afgesloten met een organogram.

Figuur 6.1: Organogram Getronics I

I Hoofdkantoor I
I

I I I I
Maintenance Office Communication Software
& Installation Integration Systems & services &

Systems Industrial Consultancy
Electronics

I Buitmlandsevestigingen beef! de ondememing in: Belgie, Bulgarije, Denemarken, Duitsland. Engeland, Griekenland,
Italie, Nederlandse Antillen, Noorwegen, Portugal, Rusland, Spanje, Tsjecbie, de Verenigde Staten, Zweden en
Zwitserland. Via een strategische alliantie met ITS, een Amerikaanse onderneming gespecialiseerd op het gebied van
intemationale netwerk.en,biedt Getronics specifieke dienstveriening aan in 38 landen.
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2.2. Cap Volmac Group (CVG)'

In deze subparagraaf worden achtereenvolgens besproken:

het beursfonds Cap Volmac Group (CVG) (2.2.1.);

Cap Gemini Pandata, tot augustus 1992 de Nederlandse werkmaatschappij van Cap Gemini

Sogeti (CGS) (2.2.2).

Augustus 1992 zijn deze twee ondernemingen gefuseerd en sindsdien is CVG de Nederlandse

werkmaatschappij van CGS.2

2.2.1. Cap Yolmac Group

2.2.1.1. Profiel

Cap Volmac Group houdt rich bezig met professione1e dienstverlening op het gebied van

computersoftware en informatisering. De groep geeft aan een breed scala van diensten, produkten

en specialismen beschikbaar te hebben voor nationale en intemationale klanten. Opdrachtgevers zijn

industriele en dienstverlenende ondernemingen, bedrijven in de sector handel en vervoer, banken,

verzekeringsmaatschappijen, de overheid en overheidsinstellingen en organisaties in de non profit

sector.

De kemactiviteit van CVG is het leveren van maatwerkoplossingen in de markt voor

informatietechnologie, vanaf het voortraject (management consultancy) via ontwikkeling en bouw

tot en met het beheren en exploiteren van systemen (facilities management).

De groep biedt professionele diensten aan, die rich richten op:

de informatiefunctie binnen het totaa1 van de bedrijfsfuncties;

het raamwerk en/of de architectuur van informatiesystemen;

het bouwen van informatiesystemen op maat;

het leveren en op maat implementeren van pakketsoftware;

de organisatie voorbereiden op nieuwe systemen;

opleidingen;

onderhoud en/of aanpassing van informatiesystemen;

exploitatie en beheer van systemen en/of netwerken.

I Tot september 1993 was de naam van het Neder1andse beursfonds Volmac Software Groep.

2 Formeel juist is te stellen dat CVG sinds augustus 1992 de werkmaatschappij is van eGS voor de Benelux.



Onderzoek en ontwikkeling worden essentieel geacbt voor een boge kwaliteit van de dienstverlening,

rowel op korte als op langere termijn. De inspanningen op dit gebied zijn de laatste jaren geintensi-

veerd, waarbij de onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten zicb onder meer ricbten op nieuwe

software-platforms, bulpmiddelen voor systeemontwikkeling en opleidingen.

De omzet over 1993 bedroeg bijna 809 miljoen gulden en bet aantal medewerkers per jaareinde 4413.

De groep is de grootste softwareondememing op de Nederlandse markt. Cap Volmac Group N.V.

is sinds mei 1988 genoteerd aan de Officiele Markt van de Amsterdamse Effectenbeurs. Een groot

deel van de medewerkers is in bet bezit van Cap Volmac-aandelen en neemt deel aan bet

aandelenoptieplan.

TabeI6,3; Cap Volmac Group

Omzetin % buitenlandse Nettowinst Medewerkers
mIn gulden omzet in mIn gulden (gemiddeld)

1989 543,6 8,3 101,9 2.975
1990 578,2 9,8 80,7 3.268
1991 924,0 11,3 120,0 5.003
1992(1) 855,8 14,0 74,7 4.700
1993 808,9 16,6 55,1 4.538

(I) Pro forma gecombineerd met Cap Gemini Pandata-cijfers.

Tabel 6.4; Cap Gemini Sogeti(l)

Omzet Nettowinst Medewerkers
in mIn gulden in mIn gulden (gemiddeld)

1989 2.258 168,0 12.974
1990 2.935 199,4 16.489
1991 3.209 179,2 17.971
1992 3.714 -23,0 21.675
1993 3.529 -137,3 20.900

(I) Omrekeningskoers I Ff = f 0,32.

2.2 1.2. Historie

1.1. van Oosterom en J.c.L. Mol ricbten in 1966 Volmac op onder de naam Automation Centre

Volmac. Deopricbters zijn tot op dat moment werkzaam bij mM Nederland. Zij stellen know bow

op softwaregebied ter beschikking. De ondememing maakt sindsdien een zeer snelle groei door en
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concentreert zicb daarbij op bet marktgebied van de professionele diensten: maatwerksoftware,

adviezen en opleidingen.

Als de onderneming vijf jaar bestaat (1971), gaat in Diisseldorf de Duitse docbteronderneming van

start. Ook zijn er plannen voor een bedrijf in Brussel. Midden jaren zeventig wordt besloten een

Canadese onderneming over te nemen met de verwacbting dat de Volmac-opleidingsformule ook in

dat land wei zal aanslaan. De buitenlandse activiteiten in de vorm van eigen docbterondernemingen

worden na verloop van enige tijd weer beeindigd wegens bet ontbreken van succes. De

internationalisatiepogingen van de jaren zeventig stranden. In bet introductiebericht in verband met

de notering op de Amsterdamse Beurs (1988) wordt opgemerkt dat bet opzetten van de Duitse en

Belgische dochter te kleinscbalig heeft plaatsgevonden. In een interview (ELAN, maart 1989) stellen

twee Vclmac-directeuren dat dit tevens gold voor Canada. De opzet was 'de Volmac-aanpak' in het

buitenland te dupliceren. Dit is mislukt vanwege de taal- en cultuurverschillen: 'Onze concIusie was

dat wij weI de filosofie, de methoden en de know how van Volmac willen exporteren, maar de

uitvoering in handen willen geven van mensen die in die andere landen wonen en werken'. Blijvend

worden er door de jaren heen incidenteel projecten uitgevoerd in het buitenland.

In de eerste helft van de jaren tachtig worden door Volmac als motieven voor internationalisatie

onderkend het volgen van klanten naar het buitenland en het bedienen van Nederlandse dochters van

buiten1andse ondernemingen. In de praktijk doen deze situaties zich weinig voor. In de jaren daarna

wint weI aan betekenis het aspect dat grote, internationale klanten bediend willen worden door

gelijkwaardige tegenspelers. Inde tweede helft van de jaren tachtig worden door Volmac twee sporen

bewandeld:

- het opbouwen van een ondememing in Belgie, later volgen ook enige acquisities;

_ het vestigen van software-ondernemingen in bet buitenland in samenwerking met de hardware-

leverancier Tandem, dit is de Twinsoft-keten,

In 1986 ricbt Volmac met succes een eigen Belgiscb docbterbedrijf op en verwerft in 1987 een

belang in een Belgisch softwarehuis dat in de daaropvolgende jaren geleidelijk zal worden uitgebreid

tot honderd procent Later wordt in Belgic een tweede softwarehuis overgenomen. Met succes wordt

een positie op de Belgiscbe markt opgebouwd.

Het derde spoor dat vanaf 1988 wordt ontwikkeld, is het creeren van een internationaal netwerk van

software-ondernemingen via WSG. Najaar 1988 richt de onderneming, dan nog Volmac Software



163

Groep geheten in samenwerking met Volmac Holding de nieuwe ondememing The World Software

Group (WSG) op. Volmac Holding is de 'prive-ondememing' van de Volmac-oprichters Van

Oosterom en Mol en is de oorspronkelijke houdstermaatschappij van Volmac Software Groep. Later

wordt de naam van Volmac Holding gewijzigd in Diosmo. Het doel van WSG is een wereldwijde

groep te creeren van onafbankelijk opererende ondememingen op het gebied van softwaredienstver-

lening. Het gezamenlijk belang is het vormen van een netwerk om elkaars intemationale klanten te

bedienen en het bundelen en uitwisselen van kennis en ervaring. Het concept voorziet in het vestigen

van een netwerk bestaande uit een beperkt aantal topondemerningen van aanzienlijk formaat,

waaronder Volmac.' Het netwerk moet worden gecreeerd door het verwerven van aandelenbe1angen

in deze ondemerningen. Tevens wil WSG belangen verwerven in een aantal kleine en middelgrote

ondemerningen. Het jaar 1988 is besteed aan het uitwerken van de operatione1e concepten en het

onderzoeken van de samenwerking met verscheidene buitenlandse softwarehuizen.

WSG wordt gepositioneerd als een onafhankelijke ondememing die nauw zal samenwerken met

Volmac. Volmac levert know how en WSG levert kapitaal. WSG zal gebruik maken van de expertise

en de diensten van Volmac. WSG heeft bij de oprichting 600 miljoen gulden gemvesteerd in

aande1enbelangen in softwarehuizen, waaronder Volmac (negentien procent) en bijvoorbeeld Cap

Gemini Sogeti (Frankrijk) en Computer Task Group (VS). Ter toelichting op dit plan wordt aan de

pers meegedeeld: De markt waarop Volmac zich richt, is ten principale de Benelux. Daarnaast zijn

projecten uitgevoerd in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en andere landen. WSG zal

een stimulans betekenen voor de intemationalisatieplannen van Volmac. Zij zal haar verbinding met

WSG gebruiken om internationaal een snellere penetratie te bereiken en de ondememing te

verzekeren van meer buitenlandse contracten. De ondememing is ervan overtuigd dat het netwerk-

concept voorziet in de beste kansen voor een snelle en krachtige ontwikkeling van haar intemationale

activiteiten. De financiele structuur beperkt de economische risico's tot een minimum terwijl Volmac

tegelijkertijd haar flexibiliteit behoudt. In mei 1989 voigt de benoeming van dr. A. van der Zwan tot

president van WSG.

In hetjaarverslag over 1989van Volmac wordt meegedeeld dat aan de plannen tot intemationalisatie

enige verdere uitwerking is gegeven. Inhet buitenland zijn twee joint ventures opgericht, een met

I Het concept is later door de directie van WSG vergeleken met de opzet van de grote internationale
accountantsorganisaties (High Tech Analyse, 1991, vol. 2, or. 20, pag. 12).
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een hardware- en een met een softwarepakketIeverancier.' Tot het beleid van Volmac wordt gerekend

het versterken van de posities op buitenlandse markten door het uitvoeren van acquisities en het

aangaan van samenwerkingsovereenkomsten, het oprichten en uitbouwen van eigen vestigingen of

bedrijven en door bet ontwikkelen van activiteiten in samenwerking met WSG. Deze ondememing

heeft een bijzonder karakter, zo wordt opgemerkt, omdat zij beoogt een intemationale bundeling tot

stand te brengen van zelfstandig opererende software-ondememingen. WSG is in overleg met

software-ondememingen inEuropa en de Verenigde Staten om interessante partners te selecteren en

de onderlinge samenwerking binnen het netwerk gestalte te geven.

Het jaarverslag over 1990 spreekt over een goede samenwerking met WSG. Daarbij zijn in het

operationele vlak de eerste, zij het DOgbescheiden, resultaten bereikt, De samenwerking binnen het

netwerk-in-opbouw begint de eerste vruchten voor de partners af te werpen en de regelmatige

onderlinge contacten versnellen het proccs. In het buitenland wordt een tweede joint venture

opgericht met de hardwareleverancier Tandem.

In het jaar 1991 komt de derde buitenlandse joint venture met Tandem tot stand door de ovemame

van een Deens softwarehuis. Onder de noemer marictontwikkelingen wordt in het jaarverslag melding

gemaakt van een sterke tendens tot verdere internationalisatie in de markt. Dit wordt veroorzaakt

door een toenemende behoefte van intemationaal gespreide klanten om op wereldwijde schaal

consistente dienstverlening van hoge kwaliteit te verkrijgen, het liefst van ren of althans een beperkt

aantalleveranciers. Daarnaast leidt de explosieve stijging van kosten voor onderzoek en ontwikkeling

en de marketing van nieuwe technologie tot een toenemende noodzaak van internationalisatie van

softwarehuizen.

Aan het begin van de jaren negentig gaat Vo1mac anders tegen intemationalisatie aankijken. Dit

hangt samen met de positie die de ondememing inneemt in de markt Vo1mac wi! tot de groten

(blijven) behoren en duurdere, kwalitatief hoogwaardige diensten (blijven) aanbieden aan grote

opdrachtgevers. Inde jaren tachtig zijn beschikbaarheid en kwaliteit de verkoopargurnenten. Sedert

het eind van de jaren tachtig heeft de markt belangrijke wijzigingen ondergaan naar de mening van

de ondememing. De concurrentiestrijd heeft een ander aanzien gekregen. Zij concentreert zich

sindsdien op prijs en doorlooptijd van bet project. Bovendien moeten mensen kunnen worden ingezet

I Met deze joint ventures heeft WSG evenweI weinig of geen bemoeienis (gehad), omdat WSG zich op het
internationale netwerk van softwarehuizen richt,



165

die in de betreffende branche hun sporen al hebben verdiend. Ze moeten over materiedeskundigheid

beschikken.

Voor de onderneming betekent dit dat er sectoren moeten worden geselecteerd waarop ze zich wil

richten. Per sector moet de kern van de materie in kaart worden gebracht. Vervolgens moeten

oplossingseIementen worden ontwikkeId. Daarmee krijgt de onderneming de beschikking over een

soort van bibliotheek, een 'koffer met onderdeIen'. Dat maakt het mogelijk om in de dienstverlening

aan clienten daama snel tot opJossingen te komen. Met deze initiele investering kan evenwel niet

worden volstaan. Ook is jaarlijks onderhoud noodzakelijk.

Daarnaast zou voor de technologie die wordt toegepast een 'tool' moeten worden ontwikkeld en

onderhouden. Daarin zou in dezelfde orde van grootte gemvesteerd moeten worden. In totaal gaat

het dan over honderden miljoenen guldens. In Nederland is niet het platform en het draagvlak

aanwezig om dit te ontwikkelen. De ondememing zou een internationale sector kunnen selecteren

als de banken. Banken zijn er over de gehele wereld. Voor deze sector zouden op internationale leest

oplossingselementen kunnen worden ontwikkeld. Maar daarvoor is dan een intemationaal draagvJak

nodig. Als Volmac in 1990-1991 totdit inzicht komt, is de conclusie: "wij moeten onderdeel worden

van een intemationaal concern". Dat blijkt voor de ondememing een levensnoodzaak te zijn. In de

softwaredienstverlening is het een groot pluspunt de taal van de klant te spreken. In de internationale

context is lokale bediening daarom belangrijk. Ret beIangrijkste voor intemationale samenwerking

is evenweI het gezamenlijk dragen van researchkosten.

Deze conclusie is mede ingegeven door de vaststelling medio 1991 van Volmac dat de WSG als

initiatief is mislukt. De opzet was dat WSG zou streven naar het rea1iseren van een intemationaal

netwerk van vooraanstaande softwarehuizen, waarbij Volmac de Benelux zou afdekken. Daarbij

wilde men bereiken dat Volmac haar know how inzake de bedrijfsvoering van softwarehuizen zou

gaan exporteren. Bij de uitwerking stuitte men evenwel op barrieres, De buitenlandse

gesprekspartners geloofden niet in de potentiele winstverbetering door toepassing van de kennis en

ervaring van Volmac of ze gaven er geen hoge prioriteit aan door hun interesse voor korte-

termijnomzet en -winst. Een tweede barriere vormde de ongewenste aantasting van eigen

competentie van de gesprekspartners. Bovendien wijzigden de marktomstandigheden zich eind jaren

tachtig. WSG concludeerde vervolgens dat de intemationalisatie zich moest toespitsen op

specialisatiegebieden. Specialisatie moest worden opgebouwd door middel van internationale

contacten en activiteiten. De benadering van de internationalisatie werd daarmee bijgesteld.
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Men ricbtte zicb op:

- het bouwen en intemationaliseren van specialistische Vo1mac-vaardigbeden ('competences') die

marktwaarde bebben in het buitenland en internationaal overdraagbaar zijn;

- het aanwenden van 'competence' van buitenlandse partners - kennis van een verticaal marktsegment

- teneinde de positie op de thuismarkt te verstevigeo.

Succesvolle professionele vaardigheden, zoals de vaardigheden van Volmac op het terrein van de

implementatie van het SAP-pakket, zijn intemationaal goed over te dragen omdat zij onmiddellijk

'business' genereren'. WSG gafbeginjaren negentig de voorkeur aan stapsgewijze intemationalisatie

door samenwerking:

I. kies 'competence' en selecteer markt;

2. Ides lokale partner en sluit overeenkomst;

3. breid geografische spreiding uit door meer partners;

4. richt regionale 'support centers' op of creeer lokale eigen activiteiten.

A1s Volmac in 1991 vaststelt dat zij zich dient aan te sluiten bij een intemationaal concern, gaat de

ondememing samen met de WSG zoeken naar een geschikte fusiepartner voor Volmac. Het wordt

CGS. Een paar jaar eerder zou dat voor beide partijen ondenkbaar zijn geweest. Volmac wi!

inmiddels graag in het netwerk van CGS. CGS beeft naar de mening van Volmac internationaal een

goede omvang en spreiding, dezelfde business en bouwt dezelfde soort toepassingen. CGS wi! haar

belang in Volmac - van tien procent - graag uitbreiden tot een meerderheidsbelang om de grootste

te worden in de Benelux. Februari 1992 wordt offici eel bekend gemaakt dat de mogelijkheden

worden onderzocbt van eeo fusie tussen Volmac en de Benelux-activiteiten van Cap Gemini Sogeti

S.A. (CGS) te Parijs. Wezenlijk voor Volmac is dat hierdoor toegang wordt verkregen tot het

omvangrijke intemationale netwerk van CGS. Voor CGS betekent de beoogde samenwerking (lees:

ovemame van Volmac) dat zij haar intemationale positie als grootste onafhankelijke Europese

leverancier van software en services zal versterken. Ter toelichting wordt in het persbericht

opgemerkt: 'De sleutel tot succes in de huidige informatietechnologiemarkt ligt in het kunnen

opereren a1s een sterke partner, rowel nationaal als intemationaal. Om aan de behoefte van klanten

te kunnen voldoen, is het van vitaal belang om consistentie in geleverde diensten te verzekeren en

wereldwijd de boogste kwaliteit aan te bieden. Mede gezien de explosieve ontwikkeling van kosten

voor onderzoek en ontwikkeling en de marketing van nieuwe technologie is samenwerking op

internationale basis onontbeerlijk.' Bij Cap Gemini Benelux werken op dat moment ongeveer 1600

I VergelijkHigh Tech Analyse, vol. 2 or. 20, 1991, pag. 8.
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medewerkers en bij Volmac ongeveer 3200 medewerkers. Vo1mac is augustus 1992 een meerder-

beidsbelang geworden van de Franse multinationale software-ondememing CAP-Gemini Sogeti

(CGS). Hiermee is ook een einde gekomen aan de World Software Group (WSG).

Als Volmac Software Groep een meerderbeidsbeIang wordt van CGS en de WSG wordt beeindigd

geeft de president van WSG, prof.dr. A. van der Zwan als commentaar dat bij de transactie met CGS

beschouwt a1s de ultieme invul1ingvan bet WSG-concept: 'Volmac wilde niet aileen komen te staan.

Met de nu gevormde belangengemeenscbap zijn onze inspanningen, gericht op bet tot standbrengen

van een netwerk, afgerond', aIdus Van der Zwan in Het Financieele Dagblad (27 februari 1992).

Automatisering Gids (4 maart 1992) citeert Van der

Zwan als voigt: 'Er was een reele kans dat de internationalisatie via deelnemingen niet zou lukken,

Je moet dan niet balsstarrig vasthouden aan eerder bepaalde uitgangspunten. Het is geen

levenskwestie. De oefening is anders gelopen. We hebben de intemationalisatie van Volmac bereikt

via de andere kant. Ik: zie het niet als een verlies, maar als een overwinning op mijzelf.'

NRC Handelsblad publiceerde aI eerder een artikel onder de kop 'Vander Zwan ziet einde software-

avontuur Volmac' (25 september 1991). De poging van de oprichters van Volmac om een

intemationaal netwerk voor het Nederlandse automatiseringsconcem op te zetten dreigde te stranden.

In diezelfde periode maakte Volmac bekend de intemationaIe adviesmarkt te willen betreden

(Automatisering Gids, 18 september 1991). Samen met WSG zou een intemationale adviesonder-

neming worden opgebouwd in de vorm van een netwerk waarin met buitenlandse softwarehuizen zou

worden samengewerkt. Bestuursvoorzitter Dohmen van Volmac weigerde toen namen van mogelijke

partners te noemen. De reden hiervoor was dat het netwerk nog in de steigers stond en dat men pas

in 1992 dacht te kunnen beginnen.

Er zijn twee hoofdredenen waarom naar de mening van de respondent van Volmac bet WSG-initiatief

is mislukt: de relatief jonge leeftijd van bet vak en het tekort aan ondememerskwaliteit in de branche.

Volmac en de WSG hebben gesproken met een groot aantal potentiele deelnemers aan het netwerk,

maar constateerden keer op keer bij de gesprekspartner gebrek aan volwassenheid op beide punten.

Men onderkende niet de noodzaak van samenwerking om te komen tot dienstverlening op

intemationale schaal.

Internationalisatie beeft aanvank:eJijk als motief: het verwerven van extra groei. Eind jaren tachtig

wordt Volmac zich bewust van de noodzaak van internationalisatie om de marktpositie te behouden.

De gedachte is dat zonder internationalisatie van de dienstverlening Volmac een tweederangs speler
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:zal worden. Kenmerlcend voor de int.ernationalisatiepogingen van Volmac in zowel de jaren zeventig

a1s tachtig is de gedachte het succes dat in Nederland is c.q. wordt gerealiseerd in het buitenland te

herhalen door daar de "Volmac-methode" (opleiding en training medewerkers, management van

softwarehuis) toe te passen. De gedachte eigen kennis en ervaring te exploiteren speelt ook een rol

a1s aan het eind van de jaren tachtig diverse buitenlandse joint ventures worden aangegaan. Eveneens

ligt deze gedachte ten grondslag aan de oprichting van de WSG. Via de WSG heeft Volmac

bijvoorbeeld haar opleidingssysteem en de daarbij horende methodologie en filosofie willen

verkopen. WSG had dan bij Vo1mac mensen kunnen inhuren om bij een andere deelneming een

opleidingsinstituut in Volmac-stijl op te zetten'. Dit betekent het realiseren van scope-voordeel. Als

doe! van de WSG is dan ook genoemd verbetering van de winst per aandeel voor Volmac. Ben

primair motief voor Volmac om zich aan te sluiten bij CGS was verbreding van het draagvlak voor

R&D en daarmee verbetering van het rendement en vermindering van het risico.

2.2.1 3 Situatie vanaf 1992

CGS heeft begin jaren negentig gekozen voor een strategie gericht op een positie als een van de drie,

vier wereldleiders in haar markt. Onder meer houdt deze strategie in het transformeren van een

federatie van nationale bedrijven (een multinationale onderneming) in een echte transnationale

onderneming (jaarverslag 1992, pag. 2). Dit houdt in: het delen van dezelfde doelen en waarden,

dezelfde verkoopbenadering, hetzelfde dienstenaanbod, hetzelfde kwaliteits- en produktiviteits-

systeem, dezelfde interne structuur en processen, hetzelfde imago, dezelfde taal en hetzelfde voca-

bulaire. Belangrijk om deze verandering te realiseren is de implementatie van Perform, een

methodologie om internationaal uniformiteit in de dienstverieuing tot stand te brengen. Door de

groep wordt bewust gemvesteerd in het ontwikke!en van internationale dienstverleuing. Er worden

kleine stapjes genomen om die richting op te gaan en er wordt op gelet of de markt voigt. Op deze

wijze rnaakt de onderneming zich klaar voor intemationale dienstverieuing en laat zij zien dat ze het

kan. Het gaat echter om een weerbarstige, complexe problematiek. De onderneming heeft te maken

met grote nationale verschillen in taal, gewoonten en terminologie. Europa kent bijvoorbeeld al

nauwelijks enige standaardisatie op het gebied van de informatietechnologie. Ook de internationale

clienten zijn intern in het algemeen heel wat minder internationaal dan ze er van buiten uitzien. Ze

hebben bovendien bepaald niet de neiging centralistischer te worden. De tendens is terug naar de

I Dit verklaren rwee Volmac-directeuren in een interview in ELAN (maart 1989. pag. 25). Zij merIren daarbij op dat
WSG in dit soort situaties Volmac zou hebben betaald maar de dienst gratis zou hebben verstrekt aan de andere
declneming. De achterliggende gedachte was dat door dit weggeven van kennis WSG bij de parmer kan binnenkomen.
Vervolgens zal de winstgevendheid van die deelneming toenemen en daarvan profiteert WSG dan weer op basis van
haar participatie in het aandelenkapitaal.
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core-business en naar decentralisatie. Hierbij past geen centralistisch IT-beleid, naar de mening van

de respondent.

Bovendien beschikt CGS als maatwerksoftware-ondememing over de zusterorganisatie Gemini

Consulting, een bureau van adviseurs op het gebied van de informatietechnologie dat zich richt op

het algemeen management. Dit bureau opereert were1dwijd met een multinationaal samengeste1d

bestand van consultants.

CGS heeft als filosofie dat zij sterk wil zijn op lokale markten, waarbij de nationale ondememingen

gezamenlijk onder een label handelen. Elke lokale ondememing heeft een geografisch marktgebied

(een business area) en een sectorspecialisatie. Voor de sectorspecialisaties draagt een lokale

onderneming verantwoordelijkheid op groepsniveau. Elke ondememing draagt dus een tweezijdige

verantwoordelijkheid. De door een lokale ondememing opgebouwde specialistische kennis staat ter

beschikking aan de andere ondememingen en moet ook intemationaal worden uitgedragen. Binnen

het CGS-netwm wordt op deze wijze een beroep ge2daan op de wederzijdse afhankelijkheden. Dit

wordt bewust gestimuleerd, mede doordat aIle lokale ondememingen vertegenwoordigd zijn in het

managementteam van de internationale CGS-organisatie. De lokale ondememingen zijn opgebouwd

volgens een uniforme structuur en werken met eenzelfde methodiek (een stramien van denken en

handelen). Mede moet deze methodiek bevorderen dat lokaal rendabele oplossingen snel

intemationaal beschikbaar komen.

Het internationale netwerk van CGS is nog geen levendig gebeuren naar de mening van de huidige

voorzitter van de raad van bestuur van CVG. Dat komt pas als de markt een meer intemationaal

karakter krijgt. Maar het gaat allemaal minder snel dan door velen werd verwacht. Nodig is dat lokale

bedrijven die deel uitmaken van een multinationale ondememing gezamenlijk besluiten tot het

bouwen van geautomatiseerde systemen. Dat komt nog maar een heel enkele keer voor. De

internationale clienten zijn intern in het algemeen heel wat minder intemationaal dan ze er van buiten

uitzien, Ze hebben bovendien bepaald niet de neiging centralistischer te worden op het gebied van

IT-toepassingen. De tendens is temg naar de core-business en naar decentralisatie. Hierbij past geen

centralistisch IT-beleid. De respondent verwacht dat het bij de internationale opdrachten om

maximaal vijf it tien procent van het totaal za1 gaan. Wat betreft de jaren tachtig ging het om circa

een procent. Er za1 goed naar de kosten moeten worden gekeken.

Najaar 1993 hebben Akzo Nobel en Cap Volmac Group een overeenkomst gesloten waarbij Cap de

mondiale leverancier van informatietechnologie van het chemieconcem wordt. Cap levert niet aIleen
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software, maar brengt ook kennis in en adviseert bij de toepassing van informatica in de bedrijfs-

voering. De beide partners sluiten bovendien niet uit dat deze overeenkomst op tennijn za1 uitmonden

in een aantal gemeenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Cap Volmac ziet de

samenwedcing met het chemieconcem als de eerste in een reeks van dergelijke overeenkomsten met

grote Nederlandse ondememingen. WereIdwijd za1 de overeenkomst worden uitgevoerd te zamen

met andere bedrijven binnen bet moederconcem Cap Gemini Sogeti (NRC Handelsblad, 21

september 1993).

2.2 1.4. Structuur intemationale organisatie

De casebeschrijving van Cap Volmac Group wordt afgesioten met een organogram van de

intemationale organisatie CGS met een korte toelichting daarop.

Figuur 6 2: Organogram CGS

I Manazement Team CGS I

Centrale staf

I I
Strategic Business Sectoren:

Areas (SBA's): Olie en gas, Financiele diensten,
VS (1), Groot-Brittannie (2),
Scandinavie (3), de Benelux (4),

Nutsbedrijven, Handelldistribu-

Duitsland (5), regio Parijs (6),
tie/transport, Automobielindustrie,

Frankri jklItalielSpanjefZwitser-
Teiecommunicatie, Vliegtuigin-

iandJOostenriik(7)
dustrie

Tot het Management Team behoren: de chairman/chief executive officer en de chief operating officer

(zij vormen de top), de deputy chief operating officer, de chief central functions officer, de chief

financial officer en de zeventien vice-presidenten van de groep. Van de vice-presidenten dragen er

negen verantwoordelijkheid voor de SBA's en de sectoren. Het management team komt een keer per

maand enige dagen bij elkaar.
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2.2.2 Cap Gemini Pandata

2.2 2 1. Profiel

Cap Gemini Pandata was de Nederlandse werkmaatschappij van Cap Gemini Sogeti, een Franse

multinationale software-ondememing. Cap Gemini Sogeti S.A. is een aan de effectenbeurs (27% van

de aandelen) van Parijs genoteerde ondememing. Het meerderheidsbelang in deze ondememing

alsmede het meerderheidsbelang in Gemini Consulting (de zusteronderneming die zich richt op

management consultancy) is in handen van Sogeti S.A., waarin de oprichter S. Kampf een

controlerend belang heeft. Daimler Benz heeft een 34%-beIang in Sogeti S.A. (per 31-12-1991). Het

Cap-concern is ontstaan in 1962. Sogeti is door Kampf in 1967 opgericht. Beide bedrijven zijn in

1974 gefuseerd. De onderneming kreeg haar min of meer definitieve vonn in 1975 toen gefuseerd

werd met het door J. Diebold opgerichte Amerikaanse Gemini-bedrijf. CGS had in 1992 bedrijven

in veertien landen en ruim 20.000 man aan het werk. De ondememing is veruit de grootste Europese

aanbieder van professioneIe IT-dienstveriening.

In 1992 zijn de Nederlandse en de Belgische activiteiten van CGS gefuseerd met diverse

werkmaatschappijen van Volmac en is de naam van de nieuwe werkmaatschappij geworden Cap

Volmac (zie voor verdere gegevens paragraaf 2.1.1). De ondememing bood een totaal-pakket

professionele softwaredienstveriening aan, bestaande uit: management consultancy (strategie,

veranderingsmanagement), professioneIe automatiseringsdiensten (informatietechnologie consul-

tancy, maatwerksoftware, opleiding en training), systeemintegratie en "systems operations" (facilities

management, onderhoud).

2.2.2.2. Historie

In 1969vestigt CGS zich in Nederland door een dochterondememing op te richten. In 1975 gaat de

Nederlandse ondememing Pandata deel uitmaken van de groep, waama in 1989 deze bedrijven

worden samengevoegd tot Cap Gemini Pandata. CGS beeft baar krachtige intemationale groei in

hoofdzaak gerealiseerd door een intemationaal netwerk op te bouwen van geacquireerde dochter-

ondememingen. Een primair motief daarbij was spreiding van marktrisico.

Intemationalisatie van de dienstveriening staat bij Cap Gemini Pandata in een ander perspectief dan

bij de overige onderzocbte ondememingen, omdat zij vanaf het begin een dochterbedrijf is van een

multinationale ondememing. De ondememing komt de vraag naar intemationale dienstveriening wei

regen, maar dat is op zeer beperkte schaal. Zij neemt dan contact op met de buitenlandse zusterbedrij-

ven die bij de opdracht betrokken moeten worden. Er wordt een intemationale meeting georganiseerd
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om gezamenlijk de opdracht te bespreken en waar nodig over te dragen. Op vriendschappelijke basis

wordt over-en-weer kennis uitgewisseld. De Nederlandse onderneming voert nooit zelf een opdracht

in het buiten1and uit, Als de klant dat op prijs stelt, wordt de intemationale opdracht onder het CGS-

label uitgevoerd en draagt CGS de verantwoordelijkheid. lnhoudelijk stelt deze verantwoordelijkheid

weinig voor. Binnen CGS is namelijk geen structuur aanwezig voor het uitvoeren van internationale

opdrachten. Het gebeurt zeer zelden dat de Nederlandse ondememing als hoofdaannemer optreedt

en dat buitenlandse zustermaatschappijen als onderaannemer fungeren.

CGS bouwt in de jaren tachtig een multinationale ondememing op. De ondememing kiest voor het

nastreven van een intemationaaI imago door in elk land van vestiging zoveel mogelijk dominant

aanwezig te zijn. Omvang en intemationale spreiding worden gunstig geacht voor de

naambekendheid en het imago van kwaIiteit en beschikbaarheid. Met het intemationale netwerk

wordt verder niets gedaan. De ondememing heeft in deze jaren geen adequaat antwoord op de

- sporadische - vraag van multinationale clienten om wereIdwijd een uniform IT-beleid te reaIiseren.

Er zijn nauwelijks internationale concurrenten, wat impliceert dat het beschermen van de relatie met

de client niet aan de orde was. WeI zet CGS in 1988 in Parijs de zogenoemde eigen Cap Gemini

Sogeti-universiteit op. Training wordt als het belangrijkste instrument gezien om de eigen normen

over te dragen. De managers worden op de 'universiteit' vertrouwd gemaakt met de bedrijfsfilosofie

(aldus de Europese 'topman' van CGS A. Lemaire in ElAN, december 1990). Aanvankelijk isde

CGS-organisatie qua functioneren niet meer dan een federatie, een los verband van vrij autonoom

opererende bedrijven, met een gedecentraIiseerde structuur en met alleen een tamelijk strakke

financiele controle. Er is geen centrale sturing of coordinatie vanuit een professionele of

marketinginvalshoek. Op een gegeven moment gaat CGS een intemationaaI jaarverslag uitbrengen,

uit public relations-overwegingen. In de jaren tachtig hebben de CGS-bedrijven zich bijvoorbeeld

echter nooit geprofileerd met de kennis van zusterbedrijven. Het is voor het eerst in 1990 dat het

Nederlandse bedrijf zich bij een client profileert met kennis van een buitenlands zusterbedrijf.

lntemationale schaaIvergroting om investeringen in research en ontwikkeling terug te verdienen

wordt pas in de jaren negentig een aandachtspunt voor CGS. Tot voor kort was het voor het zaken

doen vanzelfsprekend dat werd gedacht in termen van uren maaI tarief. Nu wordt dat langzaam

anders en kan het investeren in produktiviteitverhogende hulpmiddelen lonend worden. Het

ontwikkelen van een intemationale bibliotheek van hulpmiddelen lijkt een logische ontwikkeling te

zijn maar vereist intemationale standaardisatie die er nu nog niet is, aldus de respondent.

Voor de situatie vanaf 1992 verwijs ik tevens naar 2.1.1.3.
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2.3. BSO/Origin

23 I Profie!

De basisdoelstelling van BSO/Origin is het leveren van hoogwaarclige diensten aan bedrijfsleven en

overheid ter ondersteuning van de opdrachtgever bij de introductie van nieuwe IT-technologieen. De

vormen waarin deze ondersteuning wordt verleend, zijn: advies, management, ontwikkeling,

implementatie, opleiding en training. BSO ziet zichzelf als een professionele clienstverlener op het

gebied van automatisering en informatieverwerking. Het begrip softwarehuis vindt men daarbij een

te nauwe omschrijving van de BSO-organisatie. De clienstveriening kent verschillende vormen:

advisering, uitvoering van projecten op basis van fixed-price en detachering van medewerkers in de

projectomgeving van de opdrachtgever. Het gaat behalve om het ontwikkelen en bouwen van

geautomatiseerde systemen om adviescliensten in het kader van organisatie- en managementvraag-

stukken. Bovenclien verzorgt BSO opleiclingen voor medewerkers en (top)management. Tot de

opdrachtgevers behoren voomamelijk grote en zeer grote ondememingen en de overheid, maar ook

middelgrote bedrijven.

BSO past de zogenoemde ce!structuur toe als basis voor het zelfstanclig functioneren van eenheden

binnen de onderneming als totaliteit. De motivering daarvoor is geweest dat sterke groei niet zeJden

organisatoriscbe problemen met zicb meebrengt. Sinds de opricbting is gewerkt aan deze structuur.

De kleinste eenheid binnen de organisatie (een 'eel') bestaat maximaal uit zestig a zeventig

medewerkers. Iedere eel fungeert als profit center en beef! een grote beslissingsbevoegdheid. De

cellenstructuur beef! de groei van de ondememing bevorderd. lnmiddels onderkent BSO de

beperkingen van deze structuur. Volgens de voormalige directievoorzitter is nu bet grootste probleem

de samenwerking tussen de verschillende units. Voor bet uitvoeren van grote projecten is een

gericbte coordinatie-inspanning nodig en moeten de cliverse afdelingen elkaar als klant bebandelen.

Dat is een nieuw ordeningsprincipe waarmee we nog moeten leren omgaan' (E. Wintzen in ElAN,

januari 1993). Er is meer afstemming en een grotere verwevenheid nodig. In 1994 wordt het aantal

vestigingen in Nederland teruggebracbt, komen er regionale (in plaats van loka1e) vestigingen en

worden er landeJijk opererende kenniscentra gecreeerd, Doel is kennis en kunde beter te bundelen

(Automatisering Gids, 5 en 12 november 1993, ElAN, december 1993).

BSO heeft haar vleuge!s de laatste jaren kracbtig uitgeslagen in bet buitenland. In 1993 nam de omzet

met ruim vijftien procent toe tot 694 miljoen gulden maar leed de ondememing een verlies van 9,3
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miljoen gulden als gevolg van de buitenlandse expansie. Derrig procent van deze omzet is afkomstig

uit bet buitenland,

TabeI6.5: BSO/Origin

Omzet % buitenlands Nettowinst Medewerkers
in mIn gulden omzet in mln gulden

1989 227,9 10,1 18,5 1.382
1990 392,4 21,7 21,0 2.841
1991 541,8 35,1 14,3 3.636
1992 600,8 38,9 14,9 4.112
1993 693,8 42,7 -9,3 4.597

2.3 2 Historie

De eerste stappen op bet pad van intemationalisatie zet BSO begin jaren tacbtig. In Indonesie en

Zwitserland zet BSO dan een eigen vestiging op, beide om de klant in bet buitenland te volgen. De

Indonesiscbe vestiging (twintig man) wordt na eoige jaren opgebeven als de olie-industrie (de

belangrijkste klant) in Indonesie in elkaar klapt. De Zwitserse vestiging wordt al die jaren

aangebouden. BSO overweegt wei beeindiging, maar de Zwitserse vestiging beeft twee goede klanten

die ook in Nederland klant zijn. Voor die klanten wordt de vestiging aangebouden. Na deze

kennismaking met intemationalisatie besluit BSO in 1988 werkelijk tot intemationalisatie over te

willen gaan. Daarvoor zijn drie belangrijke motieven aan te wijzen. De ondememing begint in

Nederland nadelen teondervinden van haar toegenomen omvang (de ondememing moet baar positie

gaan verdedigen), spreiding van marktrisico wordt gewenst geacht en bet marktsegment van de

intemationale opdracbten lonkt, Verhoogd rendement van research en ontwikkeling is voor BSO

geen argument geweest om te intemationaliseren.' In eerste instantie wordt geprobeerd buitenlandse

bedrijven te kopen. Dat lukt Diet. Het is te duur. Na een jaar verlaat BSO deze methode. Vervolgens

opteert BSO voor 'partnerships' in bedrijven. Dat geeft naar de mening van de ondememing ecbter

veel zorgen en weinig zeggenschap. BSO is er oiet aan begonnen. In het jaarverslag over 1989 wordt

vermeld dat BSO in 1989 aIle intematiooale activiteiten (goed voor zo'n tien procent van de omzet,

in 1988 zeven procent) in BSOllntemational heeft gebundeld. BSO breidt in dat jaar haar

I Rf:spondmt We doen niet ecbt aan resean:h. We beperken ons tot studie en 'trend watching': wat zijn de ontwikkeJingen
in de technologie, wat voor Dieuwe produkten komen eraan. Research past Diet in dienstverlening. We doen ook geen
produktontwikkeling. Hulpmiddelen ('tools') voor projectontwikkeling kopen we in. Daarvan worden er a1 honderden
aangeboden in de wereld.'
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intemationaIe activiteiten op twee manieren uit: door middel van het aangaan van samenwerkings-

verbanden met -of overnames van- andere bedrijven en door het oprichten van eigen vestigingen in

het buitenland.

Inde loop van 1989 ontstaat het perspectief op een internationaIe doorbraak. De methode waarvoor

BSO kiest, is om -in positieve zin- de klant te gebruiken. Door het intemationaaI 'outsourcen', dat wil

zeggen afstoten, van Philips van haar interne softwaredienstverlening (pASS-Philips Applications

and Software Services) neemt BSO in 1990 verspreid over tien landen 1000 medewerkers over. Ten

behoeve van de ovememing door BSO van de software-afdeling van Philips wordt door de

ondernemingen een joint venture opgericht, die de naam Origin krijgt.

2.3.3. Situatie vanaf 1990

BSO heeft bij het aangaan van de joint venture met Philips aI haar soortgelijke buitenlandse

activiteiten ingebracht in de nieuwe ondememing Origin. Een tweede intemationaIe BSO-dochter

is ITPS, een dochteIbedrijfvan BSO en de KLM. In ITPS (dat onder BSOlIntemationaI vaIt) zijn bet

Nederlandse bedrijf Hyperion en bet Arnerikaanse W. W. & Associates samengebracht. ITPS boudt

zich onder meer bezig met de ontwikkeling en bouw van omvangrijke en complexe

transactieverwerkende systemen, zoaIs die onder meer worden toegepast voor de verwerking van

boekings- en reserveringsgegevens in de luchtvaart. ITPS heeft vestigingen in Europa, de Verenigde

Staten en het Verre Oosten.

Het jaarverslag 1990 vermeldt dat het opbouwen van de Origin-organisatie en de integratie in de

bestaande BSO-organisatie grote inspanningen vergen. Veel aandacht is in het verslagjaar

geschonken aan bet op gang brengen en sturen van het veranderingsproces enerzijds en het opbouwen

van een internationaIecommerciele organisatie anderzijds. De uiteindelijke structuur en cultuur van

Origin zullen sterk overeenkomen met die van BSO. In de diverse landen waar Origin is vertegen-

woordigd en op de internationaIe markt voor grote grensoverschrijdende automatiseringssystemen

wil Origin vergelijkbare diensten aanbieden aIs BSO in Nederland. Als verwachting wordt uitgespro-

ken: Gezien de steeds nadrukkelijker ontwikkeling van grensoverschrijdende applicaties en de aIs

gevolg daarvan toenemende complexiteit, wordt het internationaIe aspect van BSO aIs dienstverlener

voor multinationaIe ondememingen steeds belangrijker.
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In 1991 breidt BSO, aldus bet jaarverslag, haar belang in Origin uit van vijftig tot bonderd procent.

Hierdoor wordt de slagvaanligheid van de organisatie vergroot en kan de gewenste verdere integratie

sneller verlopen. In de tweede helft van bet boekjaar wordt bij Origin een ingrijpende reorganisatie

doorgevoerd. De netto-kosten hiervan, - ad 9,2 miljoen gulden - worden direct ten laste van bet

resultaat gebracbt. In dit verslagjaar wordt, evenals in voorgaande jaren, veel tijd en geld

gespendeerd aan bet actief zoeken DaM, en onderzoeken van, mogelijke acquisities ter completering

van bet internationale netwerk en bet zekerstellen van een volledig op de wensen van de

opdrachtgevers toegesneden dienstenpakket. Met dit beleid is BSO/Origin tot op heden redelijk

succesvol. De buitenlandseomzet bedraagt in 1991 35 procent van de totale omzet, bebaald door 33

vestigingen verspreid over veertien landen. In 1992 stijgt de in bet buitenland behaalde omzet tot

bijna veertig procent.

In Her Financieele Dagblad van 26 november 1992 staat een interview met de beer E. Wintzen,

president van BSO/Origin. Hij geeft daarin een interessante evaluatie van de overname van PASS

door BSO. Ret artikel opent aldus: 'Ruirn twee jaar geleden verraste bet Utrechtse softwarehuis BSO

de automatiseringswereld met het bericht dat de interne automatiseringsafdelingen van Philips

zouden worden overgenomen. In een klap voegde BSO daarmee 200 miljoen gulden omzet in

veertien landen aan de eigen bedrijfsvoering toe. De integratie van de Philips-onderdelen die onder

de naam Origin in de marla opereren, verloopt moeizamer dan aanvankelijk was gedacht. Twee jaar

na de overname kan worden geconstateerd dat de financiele vruchten van de overname door BSO nog

moeten worden geplukt. 'Ret is me niet meegevallen maar ik heb er geen millimeter spijt van', stelt

Eckart Wintzen in een terugblik. De uitgangspositie was dat honderd procent van de omzet bij

Philips vandaan kwam. Er zijn landen waar het aandeel Philips-omzet nog op honderd procent ligt

of zelfs 110 procent bedraagt, omdat er vee! produktiebevestigingen zijn die behoefte hebben aan de

automatiseringsdiensten. Maar er zijn ook landen waar het percentage tot tien procent of zelfs nul

is gedaald, omdat de fabrieken in het kader van Centurion werden gesloten waardoor de hele markt

wegviel' Coo.). 'Dat betekent dat je sneller dan verwacht het aandeel externe omzet moet vergroten.

Maar dat vereist het opbouwen van een commercieel netwerk, hetgeen minimaal een jaar duurt. Dat

proces kun je wei versnellen, maar daar moet je dan ondersteuning vanuit Nederland aan geven. Dat

kost tijd en geld.'
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Niet aile Philips-werk:nemersdie overgingen, bebben geestelijk de overstap naar BSO kunnen maken.

Het bedrijf schat dat van de oorspronkelijke 1000werk:nemers ongeveer 25 procent om uiteenlopende

redenen beeft afgebaakt. Per saldo bebben de integratie en transformatie van de oude Philips-

onderdelen BSO dan vijftig miljoen gulden gekost, hetgeen uit reorganisatie-voorzieningen en

schattingen kan worden berekend. Wintzen bekijkt bet liever anders. 'Je kunt zeggen: bet heeft ons

zoveel gekost, maar wat je eigenlijk moet vragen is: wat bad het ons gekost als we het niet hadden

gedaan? Onze multinationale opdrachtgevers (o.a. Shell) eisen van ons dat we hen naar het

buitenland volgen. Nu heb ik voor dat bedrag meer dan 200 miljoen omzet gekocht, die inderdaad

niet na drie jaar zoals we dachten, maar pas na vijf jaar net zo winstgevend is als de rest van de BSO-

organisatie. Ik vind dat geen slechte deal, zeker als ik zie hoe weinig succes andere bedrijven met hun

intemationale plannen hebben gehad'. De afspraken met Philips over de gegarandeerde omzet zijn

inmiddels verlopen. BSO heeft nog wel de status van 'preferred supplier' binnen het bedrijf, maar de

Philips-bedrijven hebben de vrijheid met iedereen in zee te gaan.

Naar aanleiding van het bekendmaken van de halfjaarresultaten van 1993 blijkt dat de buitenlandse

activiteiten nog steeds verliesgevend zijn. Volgens de directievoorzitter worden de verliezen in het

buitenland snel minder(Automalisering Gids, 5 november 1993).luni 1994 maakte de ondememing

bekend over 1993 een verlies te hebben geleden als gevolg van de intemationalisatie. Vooral

Frankrijk, Groot-Brittannie, Zwitserland, Spanje en Taiwan leverden problemen op.

BSO/Origin is een sterk gedecentraliseerde organisatie bestaande nit relatief kleine, in hoge mate

autonome eenheden. Daarbij is ervoor gekozen de buitenlandse bedrijven te laten leiden door mensen

uit het desbetreffende land. Dit impliceert de keuze voor een "local-for-Iocal't-strategie, De

ondememing bestaat in 1993 nit veertien landenorganisaties en een klein aantal niet-regionale

bedrijven met een specifieke functie. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het beleid en de

uitvoering is in handen van het Executive Committee. Dit orgaan bepaalt de koers van de

ondememing in nauwe samenwerking met het Management Committee, dat is samengesteld uit de

directeuren van de veertien regio-organisaties en de niet-regionale bedrijven. De holding BSOlBeheer

voert de taken nit die op centraal niveau thuishoren zoals financiele consolidatie, corporate

communications en infrastructuur. De niet-regionale bedrijven verzorgen de coordinatie van

intemationale projecten en leveren de hulpmiddelen ter verhoging van het kennisniveau en de

kwaliteit binnen de ondememing. De regionale organisaties voeren via hun vestigingen projecten nit

binnen de eigen regio, waar nodig binnen een intemationaal gecoordineerd kader. Om projecten die

grenzen (van landen, bedrijfstakken, technologieen) overschrijden te kunnen coordineren, kent
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BSO/Origin drie specifieke eenheden:

- Business Development: richt zicb op het verwerven van nieuwe projectopdrachten;

- Projects & Services: coordineert en ondersteunt de uitvoering van transnationale projecten, in bet

bijzonder op bet terrein van systems integration en systems operations, en waakt voor

kwaliteitsbeheer en uniforrniteit;

- Competences & Alliances: bewaakt en optimaliseert het kennisniveau binnen de ondememing en

ontwikke1t en onderhoudt samenwerkingsverbanden.

Het uitvoeren van intemationale opdrachten zal in de visie van BSO voor een belangrijk deel (gaan)

inhouden bet transnationaal implementeren van standaardsoftware als Sap en Triton.

2.3.4. Structuur intemationale organisatie

De casebescbrijving van BSO/Origin wordt afgesloten met een organogram en twee tabellen van de

internationale organisatie.
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De gebruikte afkortingen zijn:

CEO - Chief Executive Officer

EVP - Executive Vice President

MC - Member Management Committee

CM - Country Manager

mD -International Business Development

ICA - International Competences and Alliances

IPS - International Projects & Services

Voor rapportage- en communicatiedoeleinden zijn diverse management "committees" ingesteld.

Tabel 6.6 beschrijft deze commissies, hun samenstelling en de gebruikelijke vergaderfrequentie.

Tabel 6 6' Committees BSO

COMMITTEE SAMENSTELLING FREOUENTIE

Executive Committee CEO en Executive Vice President iedere twee weken
(OMO)

Management Committee BSO- AIle Management Committee Leden drie keer per jaar
!Bebeer

Directors' Committee (DO) Countrv Management iedere twee weken

Regional Committee Regional Director iedere twee weken
Managing Directors in Recio

Commercial Management Regional Director iedere maand
Committee Commercial Managers in Recio

Technical Management Regional Director onregelmatig
Committee Technical Managers in Regie

Operating Company Operating Company Management iedere week
Planninz Meetinz Team

Binnen de BSO-organisatie zijn de verantwoordelijkheden gedefinieerd zoals beschreven in

onderstaande tabel.
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Tabel 6.7: Verantwoordelijkheden binnen BSQ

Executive Committee

Chief Executive Executive Executive Executive Executive
Officer Vice-President Vice-President Vice-President Vice- President
Chairman Sales & Marketing Finance Infrastructure Organisation &

International
Management
Development

Public Relations International Business Central Infrastructure International
and Corporate Development Administration Management
Communications Development

Quality Assurance International Brazil Belgium & Account
Cornpetences & Luxembourg Executive Philips
Alliances

The Netherlands International France Germany
Projects &
Services

USA & Canada Italy United Kingdom

Far East Spain &
Switzerland

Deelnemingen

ICHBV CDPPTYLtd. Edisoft S.A. NORDIC

Intis BV ITPSBV ImpactBV

ISES International BV MCPAG Business Lease BV

Triton Professional
Services

2.4.CMG

2.4.1. Profiel

De dienstverlening van CMG vaIt onder te verdelen in vier hoofdcategoneen, te weten:

- management consultancy: het verrichten van onderzoek naar en het adviseren over organisatie,

strategie en informatiemanagement;

- systeemontwikkeling: bet ontwerpen en ontwikkelen van software; de werkmaatschappijen bebben

zich hiertoe branchegericht gespecialiseerd;
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technische automatisering: de technisch gerichte automatisering met specialisaties zoals

datacommunicatie, databases, systeemintegratie en systeemsoftware;

- facilities management: verwerking van de gegevens van de client in CMG's eigen rekencentra of

in een door CMG beheerd rekencentrum van de client. Ben specialisatie is salarisverwerking.

CMG positioneen zich als een full-service IT-dienstverlener.

CMG heeft zich marktgericht georganiseerd. De onderscheiden marktenlmarktsegmenten zijn:

overheid, finance, petrochernie, handel en industrie, nutsbedrijven, telecommunicatie, verenigingen.

Daamaast kent CMG een produktgerichte organisatie.

De ruim 1800 medewerkers van CMG zijn verdeeld over ruim veertig vestigingen in Nederland,

Eogeland en Duitsland. CMG Nederland telt met negentien vestigingen ruim 1200 medewerkers. Het

bedrijf heeft de afgelopen jaren projecten gerealiseerd in 28 landen. CMG kent een eigen cultuur,

waarvan de basis wordt gevormd door de eigendomsstructuur van de ondememing. Vrijwel iedere

medewerker is (mede)eigenaar van het bedrijf. In 1994 bereidt de ondememing een notering aan de

London Stock Exchange voor. Door de beursnotering wit CMG de verhandeIbaarheid van het aandeel

vergroten en wit zij de mogelijkbeid creeren financiele middelen te kunnen aantrekken voor

internationale acquisities. De investeringen zullen in de jaren negentig gericht zijn op internationale

expansie. Als reo van de grotere ondememingen op het gebied van informatiemanagement verwacht

CMG de komende jaren een beIangrijke rol te kunnen spelen op de Europese markt.

Tabel6.8· CMG (geconsolideerd)

Omzet % buitenlandse Nettowinst Medewerkers
in mIn gulden'!' omzet'" in mln gulden (gemiddeld)

1989 225,5 48,6 14,0 1433
1990 269,2 50,1 14,4 1575
1991 281,8 45,6 15,1 1549
1992 300,9 39,5 14,8 1637
1993 359,5 37,2 15,0 1771

(I) De omrekeningskoers voor het pond sterling is f 2,79.

(2) Vanuit Nederland gezien.
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2.4.2. Historie

CMG wordt in 1964 in Enge1and opgericht. De ondememing start als servicebureau (facilities

management) en groeit vervo1gens uit tot een full service IT-dienstverlener. In 1969 vindt de

oversteek naar Nederland plaats. De aaoleiding is het opstarten van een project in Amsterdam dat al

voor een klant in Londen wordt uitgevoerd. Vervo1gens wordt in 1971 een Be1gische vestiging in

Brusse1 opgezet. Deze vestiging gaat in Belgie gevestigde Amerikaanse klanten bedienen. In 1983

wordt de vestiging in Brussel opgeheven als de re1atie met de Amerikaanse klan ten is beeindigd en

de onderneming er Diet in is geslaagd een Be1gische klantenkring op te bouwen. In 1974 wordt een

vestiging in het toenmalige West-Duitsland opgericht. De intemationalisatie wordt ingegeven door

de wens de risico's te spreiden over meer nationale economieen. In deze jaren functioneren de

nationale bedrijven zeifstaodig en onafhaokelijk van elkaar. Waar wenselijk wordt bij intemationale

projecten saroengewerkt. Intemationaal worden de financiele resultaten geconsolideerd.

CMG is in Nederland begonnen als softwarebedrijf. Begin jaren zeventig wordt een servicebureau

opgericht en begin jaren tachtig een organisatie-adviesbureau. Medio jaren tachtig wordt een

technisch automatiseringsbedrijf toegevoegd, zodat CMG sindsdien een full service-dienstenpakket

aanbiedt. Binnen de software-activiteit specialiseert CMG zich in een aantal (verticale)

marktsegmenten. Daarmee wordt begonnen met de gedachte dat de DOgjonge softwarebranche eens

volwassen zal worden. Door te specialiseren kan de ondememing als dienstverlener dichtbij de core

business van haar klanten komen. De diensten zijn dan geen administratieve-kostenpost maar ze

ondersteuneo de klant om concurrerend te zijn. In tijden van recessie zetten de klanten de rem op de

administratieve kosten; CMG wi! minder conjunctuurgevoelig zijn. De Brits-Nederlandse connectie

heeft goed gewerkt. De expansie in Duitsland verloopt trager. De oorzaak daarvan wordt vooral

gevormd door het beleid organisch te groeien. Over de Duitse ondememing merkt de respondent in

1992 in een persoonlijk gesprek op: 'Je zou kunnen zeggen dat we in Duitsland alle fouten hebben

gemaakt die je kunt maken. We hebben een buitenlandse cultuur en normen daar proberen in te

voeren. We werkten aanvaokelijk met buitenlands in plaats van Duits management. Bovendien,

Duitsland is een groot land In het zuideo doet men heel anders zaken dan in het noorden. En met ren

vestiging of een paar vestigingen kun je Diet het hele land bestrijken'.

In de jaren 1986, 1987 ontstaat het inzicht dat CMG meer rendement moet halen uit het feit dat zij

in verscheidene landen in Europa is gevestigd. CMG besluit de landenorganisatie aan de kant te

schuiveo. Per 1januari 1988 wordt eeo intemationale marktgerichte divisiestructuur ingevoerd. Deze
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nieuwe structuur functioneert dwars door de nationale grenzen heen. Binnen de divisies vindt de

internationale samenwerking plaats. Het streven is gericht op meer onderlinge kruisbestuiving, het

intemationaal bedienen van de intemationale klant en het op de voet volgen van de eenwording van

Europa

CMG werkt drie en een half jaar aan de ontwikkeling van deze intemationale structuur. AIle

activiteiten worden binnen deze structuur georganiseerd. Het grootste deel van het werk gebeurt

echter nationaal. De ondememing komt tot de conclusie dat het anders moet. CMG voert opnieuw

de Iandenorganisatie in. Daarnaast wordt een intemationale sales- en marketinggroep gecreeerd die

zich richt op intemationale doelgroepen en worden intemationale markten benoemd, zoals de

petrochemie, waarvoor specifieke account managers verantwoordelijk worden gesteld. In deze opzet

kiest CMG voomamelijk voor een nationale insteek en ontwikkelt ze daarnaast duidelijke

intemationale activiteiten. Investerings- en trainingsprogramma's worden zoveel mogelijk

intemationaal uitgevoerd, De respondent van CMG merkt op: 'In de drie en een half jaar dat we ons

intemationaal hadden georganiseerd heb ik gemerkt dat er wei degelijk klanten zijn die intemationaal

bediend willen worden maar dat het er nog niet veel zijn. De behoefte aan intemationale

ondersteuning beperkt zich voomamelijk tot de bedrijfsstrategie en de informatiestrategie. Het

bouwen van informatiesystemen is in hoofdzaak een lokale aangelegenheid. De markt van

intemationale opdrachten is (nog) dun'. De respondent van CMG onderkende geen kostenvoordelen.

2.4.3 Situatie vanaf 1992

De marktpositie in de verscheidene landen is verschillend. In Nederland is CMG nadrukkelijk

aanwezig, in DuitsIand is ze op minieme schaal aanwezig en in Engeland zit ze daar tussenin. Buiten

Engeland, Nederland en Duitsland voert CMG projecten uit in andere landen. Deze activiteiten

beginnen deel uit te maken van een bewuste intemationaliseringsstrategie. Per 1juli 1993 is een extra

lid (ooze gesprekspartner de heer Lucassen) benoemd tot lid van de raad van bestuur van CMG. In

deze functie is bij onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Europese activiteiten

(de "business operations").

Ooze respondent verklaart dat CMG niet van plan is zelfstandig vestigingen te openen in de rest van

Europa Wei wil CMG in Engeland en DuitsIand volume en winstgevend.heid verbeteren. In

Duitsland wil de ondememing groeien naar een bedrijf van tenminste 500 man, de Duitse

ondememing telt begin 1994 125 man. Daarnaast wil CMG in Europa aIlianties opzetten. Dat kan
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op een aantal manieren gaan gebeuren. Een van de mogelijkbeden is het oprichten van joint ventures.

Naar een samenwerking zoals die van BSO met Philips of Volmac met Cap Gemini is CMG niet op

zoek. Maar de sector is zich aan het saneren. Er blijft een aantal grote clusters over en een aantal

niche-spelers. Dat impliceert dat CMG voor de toekomst niets uitsluit. Intemationale samenwerking

begint een forme1e basis aan te nemen.

2.4.4. Structuur intemationale organisatie

De casebeschrijving van CMG wordt afgesloten met een organogram van de intemationale

organisatie.

Figuur 6.4: Organogram CMG

Raad van Bestuur

Stafdiensten

Directie Directie Directie
Eogeland Nederland Duitsland

Staf- Staf- Staf-
diensten diensten diensten

Dienstverlening: Dienstverlening: Dienstverlening:
marktenl marktenlspecia- markten
specialismen lismen/regio's

2.5.BAAN

2.5.1. Profiel

Onder Baan Holding ressorteren drie werkmaatschappijen: Baan Country Organisations, Baan

International en Baan Development Onder Baan Country Organisations vallen alle lokaal opererende

eigen bedrijven van de groep. Hiertoe behoort Baan Info Systems. Dit bedrijf opereert als
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systeemhuis in de Benelux en levert software, hardware en IT-diensten. Baan International is verant-

woordelijk voor de mondiale verkoop en ondersteunende dienstverlening van het eigen

produktenpakket via het dealerkanaal. Baan Development is het R&D-bedrijf binnen de groep.

Het eigen produktpakket van Baan bestaat uit Triton en Triton Tools. Triton is zogenoemde

applicatiesoftware en bevat een verzameling standaardprograrnma's waaruit een oplossing voor een

specifieke klant kan worden sarnengesteld. Triton Tools is zogenoemde systeemarchitectuur en vormt

de ontwikkelingsomgeving om klantspecifieke software-aanpassingen te realiseren. Baan richt zich

met zijn software op de sectoren industrie, groothandel en bouw. De software heeft als primaire

functie het optimaliseren van bedrijfsprocessen. De intemationale dienstverlening is ge-

standaardiseerd en omvat een pakket diensten, te weten: advisering, implementatie, inclusief training

en maatwerk, beheer en onderhoud en optimalisatie informatiesysteem klant. De internationale

diensten worden aangeboden onder de naam Triton IT Services.

In de markt voor pakketsoftware opereert Baan succesvol. De ondememing is de afgelopen tien jaar

snel gegroeid en is de grootste Nederlandse leverancier geworden van softwareprodukten. Zij is erin

geslaagd te voldoen aan de voorwaarden voor intemationalisatie zoals geformuleerd door James

Martin (1986, pag. 6; zie hoofdstuk I, paragraaf 3). Baan is van mening dat toepassing van een

industriele benadering in de softwareproduktie de van origine ambachtelijke benadering zal

verdringen. Maatwerk zal in de visie van de ondememing in de toekomst beperkt worden tot fine-

tuning van pakketsoftware. In 1993 heeft de Amerikaanse investeringsmaatschappij General Atlantic

een belang genomen van 34 procent in Baan Holding om de verdere intemationale expansie te

ondersteunen.

Tabel 6.9: Baan

1989
1990
1991
1992
1993

56,9
61,5
65,8
82,3
121,2

5,1
20,1
12,3
20,6
46,3

-5
-3,7
3,4
6,3
2,8

Medewerkers
(ultimo)

345
335
356
389
796

Omzet
in mIn gulden

% buitenlandse Nettowinst
omzet in mIn gulden

Van de totale omzet bestaat circa 25 procent uit hardware. In 1994 zal de omzet naar verwachting

toenemen tot minimaall60 miljoen gulden.
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2.5 2 Historie

Baan wordt in 1978 opgericht door de huidige chief executive officer (president-directeur) Jan Baan.

In 1982 wordt gekozen voor het ontwikkelen van softwareprodukten geschikt voor het computer-

besturingssysteem Unix. Unix is dan juist ontwikkeld aan een Amerikaanse universiteit maar nog niet

op de marlct geintroduceerd. Inde jaren daarna groeit Unix uit tot een wereldstandaard voor middel-

grote computersystemen. Dit type computersystemen kan door de sterke toename van de capaciteit

zijn marktaandeeI vergroten ten koste van de grote computers (de mainframes). Deze trend staat

bekend aIs 'downsizing". De verscbuiving gaat gepaard met een groeiende vraag naar standaardsoft-

ware. De reden daarvoor is dat maatwerksoftware in de regel onevenredig duur is voor de relatief

laag geprijsde middelgrote computersystemen.

Baan groeit in de jaren tacbtig voorspoedig maar is tot 1988 uitsluitend gericht op de tbuismarkt,

Nederland en Belgie, Indat jaar komt de export op gang, primair om de stijgende R&D-kosten terug

te verdienen, secundair om intemationaIe clienten te bedienen. De levenscycIus van de softwarepro-

dukten impliceert dat export noodzakelijk is om een bevredigend rendement te behaIen op de

investeringen in R&D. De onderneming ziet afzetmogeJijkbeden in Duitsland en Engeland. Daarbij

ricbt zij zich aanvankelijk vooraI op intemationaIe clienten waaraan ook aI in Nederland wordt

geleverd. In deze landen worden distributeurs aangesteld voor de levering van produkten en

ondersteunende diensten. Sinds 1988 ontwikkelt Baan vier toetredingsvormen tot de buitenIandse

markt:

a. aanstellen van distributeurs;

b. opzetten van eigen vestigingen (meerderheid aandelen of volledig eigendom);

c. opzetten van joint ventures (minderheidsbelang);

d. contracteren van OEM-ers.

Ad. a. Het indirecte kanaaI van de distributeur wordt toegepast daar waar bet directe kanaaI (ad. b

en c) niet aIs winstgevend of niet aIs een mogeJijkbeid wordt beschouwd. Dit betekent meestaI dat

de marlct te klein is, er zeer grote verschillen in cultuur zijn met Nederland of overbeidsregels eigen

toetreding niet toestaan. Dit kanaaI wordt wanneer de mogelijkbeid daartoe ontstaat, omgezet in een

direct kanaaI. In 1994 beschikt de ondememing over vijftien distributeurs, verspreid over achtien

landen.
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Ad b. Eigen vestigingen worden opgezet in die landen waar de cultuur wordt begrepen en de markt

groot genoeg is. In 1989 worden de eerste buitenlandse vestigingen opgezet in Duitsland en Belgic.

Het opzetten van eigen vestigingen wordt in de aanvangsperiode sterk bemoeilijkt door het ontbreken

van voldoende managementcapaciteit. Begin jaren negentig worden in drie landen de dochterbe-

drijven weer beeindigd en wordt een ander dochterbedrijf verkocht. Aanvankelijk worden de

buitenlandse vestigingen uitsluitend opgestart met eigen mensen. Sinds 1992 wordt een vestiging

gestart door een lokale ondememing te verwerven en deze met haar lokale medewerkers in te

brengen. In 1994 beschikt de ondememing over eigen vestigingen verspreid over zestien landen.

Ad. c. Joint ventures worden opgezet in die situaties dat een eigen vestiging uiet mogelijk of

winstgevend is. Inhet bijzonder betreft dit de aanwezigheid van overheidsregels. Een joint venture

houdt in dat Baan voorziet in de kennis eo een deel van de financiele middeJen en dat de partner voor

de rest van de middelen zorgt. De intentie is het eigen aandeel te vergroten. Ais de meerderheid

wordt verworven, wordt de vestiging voortaan als een eigen dochter gezien. Medio 1994 beschikt

de ondememing over drie joint ventures, verspreid over drie landen.

Ad. d. Het indirecte OEM-kanaal houdt in dat de softwareprodukten worden verkocht door onder

andere hardwareleveranciers. Deze leveren onder eigen naam. Het grote voordeel van deze

toetredingsvorm is dat de snelheid van marktpenetratie aanzienlijk wordt vergroot. Een belangrijk

bijkomend voordeel is dat deze vorm de verwerving van status in de rnarkt oplevert. In de markt kan

bijvoorbeeld worden meegedeeld dat een vooraanstaande hardwareleverancier als mM of lIP een

produkt van Baan gaat leveren. Mede door het toepassen van deze toetredingsvorm heeft Baan een

internationale dombraak kunnen rea1iseren en zijn marktaandeel sterk kunnen vergroten. Een emstig

nadeel van deze toetredingsvorm is dat OEM-ers in het algemeen slechts een gedeelte van het

produktenpakket aankopen, in een beperkt aantallanden dit leveren en dat de levering plaatsvindt

onder de merlrnaam van de OEM-er. Begin 1994 beschikt de ondememing over OEM-contracten met

vier bedrijven.

Te zamen resulteert de toepassing van de toetredingsvormen a tim d in aanwezigheid in 35 landen.

Ineen aantal landen is meer dan een toetredingsvorm gerea1iseerd. Het softwareprodukt is in 1994

in 51 landen geinstalleerd. In 1993 is de verdeling van de totale buitenlandse omzet over deze vier

toetredingsvormen respectievelijk 20, 75, 1 en 4 procent. Een strategische doelstelling is dat in 1996

de omzet afkomstig van eigen vestigingen za1 zijn toegeoomen tot 85 procent van de buitenlandse

ornzet. ZoweJ distributeurs, eigen dochters als joint ventures kunnen samenwerken met lokale
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partners om de dienstverlening uit te voeren. Deze vorm van uitbesteding verrnindert de eigen

investeringen en bet risico.

2.5 3 Intemationalisatie Van dienstverlening

In 1993 introduceerde Baan Triton IT Services. Dit is een pakket gestandaardiseerde diensten. Het

belangrijkste doel van bet ontwikkelen en invoeren van dit pakket is de volledige standaardisatie

wereldwijd van de dienstverlening rond bet Triton-softwareprodukt. Door standaardisatie krijgt de

dienstverlening het karakter van een produkt. Om een mondiale leverancier te zijn van bet

softwareprodukt is bet gewenst ook de dienstverlening mondiaal als een produkt te kunnen

aanbieden. Naar de mening van Baan is de gestandaardiseerde dienstverlening van strategiscb belang

in een markt waar software steeds meer een gewoon bandelsartikel wordt. Tegelijkertijd wordt bet

softwareprodukt steeds complexer. Dit vereist professionalisering van de dienstveriening. Deze wordt

bereikt door standaardisatie. Daardoor wordt tevens de acceptatie door de k1ant van bet produkt

vergroot en wordt bet risico van de k1ant verminderd. Zowel eigen docbters, joint ventures,

distributeurs als lokale partners die als dienstverleners fungeren, zijn verplicbt gebruik te maken van

bet Triton-dienstenpakket bij de levering van Triton-software. Dit betekent dat voorjaar 1994 de

Triton-dienstverlening wordt aangeboden in ruim dertig landen, waaronder aIle in economisch

opzicht belangrijke landen in Europa, Amerika en Azie.

2.5 4. Structuur internationale organisatie

De casebeschrijving van Baan wordt afgesloten met een organogram van de intemationale

organisatie.
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Figuur 6 5: Organogram Baan
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Baan Development draagt zorg voor de R&D. Baan International is verantwoordelijk voor de

verkoop en dienstverlening via het dealerkanaal. Baan Country Organisations heeft het beheer over

de eigen bedrijven van de groep.

3. Samenvatting: internationa1isatie in de pioniersfase

Om de internationalisatiemotieven van de grote Nederlandse software-ondememingen goed te

begrijpen, is het essentieel de jonge leeftijd van de branche in acht te nemen. Niet aIleen zijn de

aanbieders nog steeds vrij jong, ook de geschiedenis aan de gebruikerszijde is nog relatief kort. Tot

aan het einde van de jaren tachtig hadden de twee grootste Nederlandse sofiwareondernemingen -

Volmac en BSO - geen duidelijke motieven om krachtig te internationaliseren. De klant vroeg niet

of nauwelijks om intemationale dienstverlening. Economische voordelen waren door internationali-

satie slechts in geringe mate te behalen, enerzijds omdat de investeringen in immateriele activa

(kennis, hulpmiddelen) gering waren, anderzijds omdat de graad van professionalisering betrekkelijk

laag was. Bovendien beschikte het management van deze ondernemingen niet over een gerijpte visie
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op de ontwikkeling van de (intemationale) dienstverlening. De strategie was zelden volwassen en

systematisch ontwikkeld. Het was niet ongebruikelijk de bakens te verzetten iedere keer dat zich

nieuwe kansen voordeden. De oprichting van de WSG markeerde de verandering bij Volmac van een

ad-hoc-beleid naar een intemationalisatiestrategie.

De intemationalisatie van de softwaredienstverJening in de afgelopen vijfentwintig jaar toont een

groot aantal varieteiten, uiteenJopend van het uitvoeren van opdrachten op reisbasis tot het aangaan

van een intemationale fusie. Het uitvoeren van opdrachten op reisbasis - wat nog steeds voorkomt -

is aIleen een verantwoord altematief bij opdrachten van incidentele aard. Het verlenen van diensten

in het buitenland impliceert Of het beschikken over buitenlandse vestigingen (op basis van een

eigendomsrelatie) of het samenwerken binnen een intemationaal netwerk.

Indejaren zeventig IciestVolmac voor eigen bui tenlandse vestigingen, die zelf worden opgebouwd.

Deze initiatieven komen niet goed van de grond en worden na korte tijd beeindigd, In de jaren tachtig

kiest de ondememing in Belgie voor het opzetten van een eigen ondememing en worden vervolgens

twee ondememingen geacquireerd. Daarnaast worden joint ventures aangegaan in het buitenJand met

een software- en een hardwareleverancier. Daartoe wordt een enkele kleine acquisitie uitgevoerd. Bij

de oprichting van WSG wordt de taakverdeling in wezen: Volmac richt zich op de Benelux, WSG

wordt verantwoordelijk voor de intemationalisatie van Volmac (buiten de Benelux). Dit beperkt het

concernbestuurin een eigen intemationalisatiebeleid'. De ultieme toetredingsvorm waarvoor wordt

gekozen, is een fusie met CGS.

CGS is succesvol geweest met het verwerven van een positie op de Nederlandse markt. In 1969

wordt een eigen dochterondememing opgericht, later wordt Pandata gekocht en midden jaren tachtig

worden deze twee bedrijven samengevoegd. In 1992 zijn de Benelux-bedrijven van CGS

samengevoegd met de bedrijven van Volmac in deze regio.

BSO kiest aanvankelijk voor eigen dochterondememingen die vanaf de grond worden opgebouwd.

De Indonesische dochter wordt beeindigd, de Zwitserse wordt gecontinueerd maar dankt haar

bestaansrecht aan slechts twee klanten, Nederlandse bovendien. Als BSO vanaf 1988 een

intemationalisatiebeleid ontwikkelt en uitvoert, blijkt dat acquisities te duur en "partnerships" niet

effectief zijn. Het aangaan van samenwerlcingsverbanden en oprichten van eigen vestigingen lukt wei

1 Vergelijk High Tech Analyse. vol. 3 nr. 14. 1991. pag. 10.
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maar lijkt toch van onvoldoende belang te zijn. De vonn die een substantiele omzetbijdrage oplevert

is de joint venture met Philips, waarin bestaande activiteiten worden ingebracht en waar kleinere

acquisities aan worden toegevoegd. Het ovememen van de software-afdeling van Philips (PASS) is

voor de ondememing een uitgelezen kans geworden om een internationale doorbraak te realiseren.

Aan de nieuwe ondememing wordt een aantal acquisities toegevoegd, met als motieven: het

dienstenpakket compleet maken, voldoende omvang bereiken, op de juiste plaatsen gevestigd zijn

of een betere lokale spreiding tot stand brengen. Het eerste van deze motieven impliceert bet

toevoegen van specialisaties, en bet tweede het verbeteren van het rendement op de 'overhead'. BSO

vindt dat er steden zijn waar ze gewoon moet zitten, omdat de grote intemationale klanten daar hun

kantoren bebben. Dat zijn steden als Parijs, Brussel, Singapore en New York.

CMG kiest als Engelse ondememing voor het opzetten van een Nederlandse, een Belgische en een

Duitse onderneming. De Nederlandse ondememing heeft zich ontwikkeld tot de grootste van de drie

nationale CMG-bedrijven (de BeIgiscbe ondememing is opgebeven). In 1988 gaf de heer Lucassen

een interview aan Het Financieele Dagblad. De uitspraken die bij toen deed zijn interessant, omdat

er achteraf uit blijkt dat internationalisatie geen eenvoudige opgave was. We citeren Het Financieele

Dagblad van 7 oktober 1988: 'Enige tijd geleden verklaarde J. van der Kuijl, voorzitter van de Cosso

(Vereniging van Computer Service- en Softwarebureaus) dat bet aan de aard van het produkt ligt, dat

software en soortgelijke dienstverlening vrijwel altijd bij de grens opbouden. Het zijn meestal geen

massaprodukten maar het is maatwerk, dat sterk is geent op de nationale gebruiken, gewoonten,

wetten, cultuur en taal. Zo geredeneerd is software en -dienstverlening een puur nationaal produkt.'

Lucassen heeft niet veel op met deze redenering. 'De Cosso vertegenwoordigt de belangen van de

leden, en als die niet internationaal actief zijn, dan zul je ze niet gauw horen zeggen dat ze dat wei

moeten gaan worden. Wat de taal, de culturele verschillen en juridische zaken betreft, zegt Lucassen

dat dat geen probleem mag opleveren. Wat je nodig hebt is een behoorlijke 'home base' om je

produkten ook internationaal te kunnen marketen. Met een puur Nederlandse verkooporganisatie doe

je natuurlijk in Duitsland niets. De meeste Cosso-leden ontbreekt het aan schaalgrootte.' Dat hangt

weer samen met het aantal spelers op de markt. 'De markt is in Nederland groot genoeg, maar er zijn

gewoon te veel speIers. Daarom za1 het concentratie- en fusieproces zich de komende jaren aileen

maar versterkt voortzetten. AlIe bedrijven die niet in de top vijftien zitten en zich niet hebben

gespecialiseerd op een bepaald segment van de markt, zijn in principe ovemamekandidaten. Het zijn

ook die middelgrote bedrijven met een algemeen produkt- en dienstenpakket die het in het Europa

van 1992 het moeilijkst zullen krijgen.' Hij benadrukt dat er voor een groot aantal spelers op de

Nederlandse markt voldoende ruimte za1 overblijven, vooraI als ze zich in een bepaalde 'niche' van
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de mark:t bewegen. V oor succesvol opereren in een intemationale omgeving is een schaalgrootte van

2000 it 2500 werknemers nodig, zo schat Lucassen, naast de wil om cultuurverschillen en alles wat

daarmee samenhangt te overbruggen. Zelf is CMG driftig bezig met het verkrijgen van de

schaalgrootte die bet bedrijf tot een Europese speIer van formaat moet maken. 'We zijn op dit

moment met zeven bedrijven in Nederland, Belgie en Duitsland in gesprek over ovemame. Dat zijn

bedrijven met een omzet van rond de vijftien tot twintig miljoen gulden die sterk zijn op gebieden

waar wij minder sterk zijn.' Bij de publikatie van de resultaten over 1993 van CMG blijkt dat de

ondememing nog steeds in niet meer dan drie landen eigen bedrijven heeft; de Duitse werkmaat-

schappij maakt verlies en is in 1993 gereorganiseerd. De intemationalisatie van de grote Nederlandse

softwareondernemingen zit nog in de pioniersfase waarin turbulente ontwikkelingen mogelijk zijn.

Van consolidatie is vooralsnog geen sprake.
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7. ANALYSE INTERNATIONALISA TIE SOFfW AREONDERNEMINGEN

Indit hoofdstuk analyseer ik de intemationalisatie van de grote Nederlandse softwareondernemingen

in het licht van de hypothesen geformuleerd in hoofdstuk 2. Daarbij maak ik gebruik van de

beantwoording van de vragenlijst die is opgenomen in bijlage 3B. Achtereenvolgens wordt in het

bijzonder gelet op:

- de internationalisatiemotieven;

- de toetredingsvormen van de internationale dienstverlening;

- de internationale organisatiestructuur.

1. Economische motieven

I 1. Economische motieven

1.1.1. Exploitatie kennis

Het exploiteren van kennis op een grotere schaal kan een reden zijn om te internationaliseren. Uit de

beantwoording van de desbetreffende vraag (zie tabel 7.1) blijkt het volgende:

1. Tot medio jaren tachtig is voor CVG belangrijk internationale exploitatie van technische kennis

en managementkennis, in de zin van "hoe bereik je maximale exploitatieresultaten met een

softwarehuis." Daarna is branchekennis steeds belangri jker gaan worden, vooraf vanaf 1990.

2. De internationale exploitatie van kennis is voor CMG vanaf 1988 belangrijk geworden.

3. Voor Baan is de intemationale exploitatie van kennis eveneens belangrijk sinds 1988. Toen is de.

export en het stichten van buitenlandse vestigingen op gang gekomen.

4. Debeantwoording lijkt weiuig eensgezindheid op te leveren. Exploitatie van kennis is voor CVG

al vanaf de jaren zeventig een internationalisatiemotief. Voor BSO is zij nooit belangrijk. Voor

CVG als enige is exploitatie van managementkennis belangrijk geweest. Feitelijk is de interna-

tionale exploitatie van kennis tot het einde van de jaren tachtig van geringe omvang, pas daarna

krijgt zij werkelijk betekenis (hypothese 1 wordt geaccepteerd).
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Tabel 7.1: Belang economisch voordeel exploitatie kennis QP intemationale schaal I

Getronics CVG Cap BSO CMG Baan Gemiddelde
score

a. technische kennis -2 2 0,67
b. kennis van een specifieke -2 I 0,50

branche
c. manazementkennis ·2 -2 ·2 ·2 -2 ·1,50

1.1.2. Be1ang intemationalisatiefactoren

Van de drie intemationalisatiefactoren:

- het exploiteren van concurrentievoordeel,

- de noodzaak van lokale buitenlandse aanwezigheid en

- het besparen op transactiekosten

is de laatstgenoemde volgens Teece (1986) het belangrijkst.

Tabl:!11.2: Belang van concl!rrl:!ntievoord!:i!:il-l1Qkatil:!-/transactiekostenf~tQr bij int!:!matiQnalisatil:!

Getronics CVG Cap BSO CMG Baan Gemiddelde
score

a. het beschikken over een con- 0 2 2 2 1,33
currentievoordeel in de vorm
van kennis

b. het beschikken over een con- 0 -2 0 -I -2 -0,67
currentievoordeel in de vorm
van het 'recht' voor een client
tewerken

c. de noodzaak lokaal aanwezig -2 2 0 2 0 0,50
te zijn

d. de onmogelijkbeid het con- 2 2 2 2 -2 1,17
currentievoordeel te gelde te
maken door een markttrans-
actie af te sluiten met een bui-
tenlandse colleza

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de transactiekostenfactor zeer belangrijk is bij de intemationali-

satie. Baan is de uitzondering omdat deze ondememing werkt met licentie-overeenkomsten. Zij is

als enige in staat op een substantiele schaal concurrentievoordeei, kennis, via transacties te geide te

maken. Inmidde1s geeft deze ondememing echter de voorkeur aan eigen vestigingen vanwege de

I De score varieert van +2 tot -2 (zie de schaal in bijlage 3B).
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toenemende aanwezigheid van mondiale klanten. Het effectief bedienen van deze k1anten vraagt om

eigen vestigingen. Daaruit Ieid ik af dat voor deze ondememing transactiekosten ook zeer belangri jk

zijn (hypothese 2 wordt geaccepteerd).

1.1 3 Gemeenschappelijk ei gendom

Bij aIle onderzochte ondememingen vindt internationale dienstverlening thans plaats op basis van

gemeenschappelijk eigendom. Baan is de enige ondememing die daamaast haar intemationalisatie

structureel realiseert op basis van contracten; deze contracten resulteren in een hybride of

netwerkstructuUT. Gemeenschappelijk eigendom blijkt niet noodzakelijk te zijn (hypothese 3 wordt

verworpen).

Tabel7.3· Gemeenschappelijk eigendom Van organisatie voor intemationale dienstyerlening

Getronics
CVG
BSO
CMG
Baan

ja
ja
ja
ja

ten dele

Is de intemationale dienstverlening nu gebaseerd op gemeenschappeli jk eigendom? Zo neen, welke juridische
basis beeft de intemationale dienstverlening dan?

Baan sluit contracten af met distributeurs (= dealers) en partners. Ben zo'n partner is BSO/Origin. De

distributeurs zijn primair gecontracteerd om de pakketsoftware Triton te verkopen. Beide categorieen

verzorgen softwaredienstverlening. De dienstverlening is gestandaardiseerd op basis van Triton IT

Services. Deze standaardisatie maakt het mogelijk het dienstverleningsconcept als produkt te

verkopen. Gemeenschappelijk eigendom is dan ook niet noodzakelijk voor Baan. Niettemin wordt

aan het vestigen van eigen bedrijven als toetredingsvorm veel belang gehecht voor het bedienen van

mondiale k1anten.

De respondent van CMG stelde dat deze ondememing de laatste jaren veel aandacht besteedt aan het

creeren van sarnenwerkingsrelaties. Tot op het moment van het tweede interview ging het daarbij om

samenwerking met complementaire bedrijven, zoals hardware- en pakketsoftware Ieveranciers en

telecommunicatiebedrijven. Deze sarnenwerking vond (nog) niet plaats binnen een formele structuur,

Het concept van de World Software Group dat in 1988 door Volmac werd gemtroduceerd, was geba-

seerd op de gedachte een hybride structuur te creeren, Dit concept is mislukt wegens onvoldoende

bereidheid tot sarnenwerking tussen (potentiele) deelnemers.
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1 2. Strategische motieven

Inde strategische en marketingstrategische literatuur worden een aantal intemationalisatiemotieven

onderscheiden (zie hoofdstuk 2). Uit onderstaande tabel blijkt dat de drie belangrijkste intemationali-

satiemotieven voor de softwareondememingen zijn:

1. nieuwe groei realiseren;

2. landenrisico spreiden;

3. schaalvoordelen behalen.

Tabel 7.4: Internationalisatiemotieven softwareondemerningen

a. intemationaliserende klanten
bedienen

b. extra werk in Nederland ver-
krijgen

c. landenrisico spreiden
d. economische voordelen beha-

len
e. reageren op het toetreden van

buitenlandse concurrenten tot
de binnenlandse mark!

f. profiteren van verschillen in
factorkosten

g. behoren bij een bepaalde
groep ondernemingen

h. nieuwe zroei realiseren

Getronics CVG(I) CMG Baan Gemiddelde
score

Cap BSO

-2 0 -1 2 0 2

0 -1 -2 -I -2

-2 2 2 2 0
2 -2 -2 2 2

-2 -2 -2 -I -2

-2 -2 -2 -I -I

0 -2 -2

2 2

0,17

-2 -1,13

1
o

0,83
0,33

-1,33

-2 -,167

-2 -0,67

1,33

(I) Het betreft de beantwoording voor Volrnac Software Groep, toegespitst op de aansluiting bij CGS.

Uit dit onderzoek blikt dat het dorninante intemationalisatiemotief Diet is het bedienen van de

intemationale klant, c.q. het blijven bedienen van de intemationaliserende klant, De klant is geen

bron van strategische aetie (hypothese 4 wordt verworpen). Twee oorzaken kunnen daarvoor worden

genoemd. Het algemene management van de clienten van softwaredienst-verleners onderhield geen

hechte relatie met deze ondememingen. Het was Diet vanzelfsprekend dat als een klant in haar

thuismarkt met een softwaredienstverlener werkte deze relatie werd gecontinueerd in of uitgebreid

tot het buitenland. Voor de softwaredienstverleDing vormde de klant - en de relatie met de klant-

geen belangrijke bron om te intemationaliseren. Ten rweede, de opdrachten waren hoofdzakelijk

zuiver lokaal (nationaal) van aard.
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2. 1roetredingsvorEnen

2.1. Toetredingsvounen in het algemeen

2.1.1. Internationalisatie als incident

Bij geen van de onderzochte ondernemingen heeft zich de situatie voorgedaan dat intemationalisatie

een incident, dat wil zeggen een onverwachte gebeurtenis, was met als gevolg dat in eerste instantie

werd samengewerkt met een lok:alepartner en dat in tweede instantie de inbreng van de partner werd

gereduceerd (hypothese 5 wordt verworpen).

TabeI 7.5: Incident aanJeiding internationalisatie softwareondernemingen

Getronics
CVG
Cap
BSO
CMG
Baan
Gemiddelde score

-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2

Is het voorgevallen dat de aanleiding tot internationalisatie een incident was (b.v. een onverwachte vraag van een
client of een kans) waarbij u de bniteniandse markt nog niet goed kende, en dat u daarom:
a. in eerste instantie koos voor samenwerking met een Iokale buiteniandse partner;
b. toen u bekend raakte met de buitenlandse markt de samenwerking beeindigde en zelfstandig doorgroeide?

2.1.2, Betekenis toetredingsbarrieres

In de literatuur wordt verondersteld dat het bestaan van toetredingsbarrieres noodzaakt tot samen-

werking bij het betreden van een buitenlandse markt. Over de noodzaak van samenwerking wegens

bet bestaan van toetredingsbarrieres bestaat onder de respondenten weinig unanimiteit. Baan neemt

een tussenpositie in. Als de ondememing bij bet betreden van een bepaald land grote cultuurver-

schillen ervaart, wordt samengewerkt met een lokale partner. Dit beeft in een aantal situaties geleid

tot bet aanstellen van een distributeur. Als voorbeeld noemde de respondent Vietnam. Alleen van

Baan kan gezegd worden dat deze ondememing samenwerkingsrelaties is aangegaan om barrieres

te slechten. Deoverige zagen de noodzaak van samenwerking niet vanwege dit aspect (BSO, CMG)

of bebben zicb in hun internationalisatie beperkt (CVG, Cap) (hypothese 6 wordt verworpen).
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Tabel 7.6' Noodzaak samenwerking lokaIe partners door toetreWngsbarrieres

Getronics
CVG
Cap
BSO
CMG
Baan
Gemiddelde score

2
2
1

-2
-I
o

0,33

Intemationalisatie van professionele dienstverlening in de vonn van het opzetten van eigen vestigingen wordt
belemmerd door het bestaan van toetredingsbarrieres. Dit noodzaakte tot samenwerking met lokale partners.

De belangrijkste toetredingsbarriere VOOTde onderzochte ondememingen is niet het bestaan van taaI-

en cultuurverschillen maar het verwerven van lokaIe reputatie, Dit blijkt uit label 7.7.

Tabel1,1; BeIimg toetredingsbarrieI:!ls VQQIsoftw!lI!lQndememingen

Getronics CVG Cap BSO CMG Baan Gemiddelde
score

a. voldoen aan lokale beroeps- -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

regelgeving
b. kennis van lokale situatie 2 2 -2 0 2 2

(markt, taal, cultuur)
c. werving lokale mensen -2 -I -2 0 -2 -I -1,33

d. integratie lokale mensen -2 -I -I -2 -2 2 -I

e. verwerven van lokale reoutatie 2 1 1 2 2 I 1,50

2.1.3. MQndicilisering markt

Uit het onderzoek blijkt dat voor CVG (toen nog Volmac) en BSO de mondialisering van de markt

mede aanleiding was om een fusie aan te gaan. Volmac zocht aansluiting bij CGS en BSO richtte een

intemationale joint venture op met Philips waarbij software-activiteiten werden gefuseerd.

Mondialisatie van de markt impliceerde voor Baan mondiale aanwezigheid. Daarom heeft de

ondememing een verschuiving aangebracht van levering via het indirecte naar het directe kanaaI. Er

is niet gekozen voor meer samenwerking maar voor meer zelf te doen (hypothese 7 wordt

verworpen).



IabeI7.8' Verband tussen mondialisering markt en intemationale fusie sofiwareondernemingen

Het opereren in een mondiale markt (mondiaal marktsegment) vereist mondiale aanwezigheid en zichtbaarheid.
De ontwikkeliog hierin in de jaren tachtig (c.q. begin jaren negentig) heeft geleid tot een intemationale fusie voor
uw ondememing.

Getronics
CVG
Cap
BSO
CMG
Baan
Gemiddelde score

-2
2
-2
2
-2
-2

-0,67

2.2. Ioetredingsvormen dienstverlening

2.2.1. Belang toetredingsvormen

Het belang van de toetredingsvormen blijkt uit onderstaande tabellen.

Iabel 7.9' Ioetredingsvormen Getronics'

tot 1970 1970-1979 1980-1989 I99O-heden Gemiddelde
score

1. in het buitenland op reisbasis op- -2 -2 -2 -2
drachten uitvoeren

2. zelf vestigingen opzetten in het -2 -2 -2 -2
buitenland

3. vestigingen opzetten in het buiten- -2 -2 -2 -2
land in samenwerking met lokale
partners

4. vestigingen in het buitenland acqui- -2 -2 -2 -2
reren

5. relaties aangaan met buitenJ.andse -2 -2 -2 -2
colJega's op correspondentie-basis

6. meewerken aan het creeren van een -2 -2 -2 -2
intemationaal netwerk

7. een intemationale fusie met een -2 -2 -2 -2
andere ouderneming aanaaan

t De vraag naar internationale dienstverlening kwam bij Getronics (nog) Diet voor.
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-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2
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Tabel 7.10: Ioetredingsvonnen CVG

tot 1970 1970-1979 1980-1989 I 99O-heden Gemiddelde
score

I. in het buitenland op reisbasis op- -2 0 0

drachten uitvoeren
2. zelf vestigingen opzetten in het -2 0 0 -{I,25

buiteniand
3. vestigingen opzetten in het buiten- -2 -2 -{I,50

land in samenwerking met lok:ale
partners

4. vestigingen in het buiten1and acqui- -2 -2 -2 -1,25

reren
5. relaties aangaan met buiteniandse -2 -2 -2 -2 -2

coUega's op correspondentie-basis
6. meewerken aan het creeren van een -2 -2 2 2 0

intemationaa1 netwerk
7. een intemationale fusie met een -2 -2 -2 2 -0,50

andere ondernemmz aanaaan

Tabe17.1l: Toetredingsvormen Cap(1)

tot 1970 1970-1979 1980-1989 1990-heden Gemiddelde
score

I. in het buiten1and op reisbasis op- -2 -2 -2 0 -1,50

drachten uitvoeren
2. zelf vestigingen opzetten in het -2 -2 -2 -2 -2

buiteniand
3. vestigingen opzetten in het buiten- -2 -2 -2 -2 -2

land in samenwerking met lok:ale
partners

4. vestigingen in het buiten1and acqui- -2 -2 -2 -2 -2
reren

5. relaties aangaan met buitenlandse -2 -2 -2 -2 -2
coUega's op correspondentie-basis

6. meewerk:en aan het creeren van een -2 -2 -2 -2 -2
intemationaa1 netwerk:

7. een intemationale fusie met een -2 -2 -2 -2 -2

andere ondememina aanzaan

(I) Dit betreft de periode tot aan de fusie met Vo1mac.
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Tabell.l2; IQetrerungsvQrmen BSQ

tot 1970 1970-1979 1980-1989 1990-heden Gemiddelde
score

1. in bet buitenland op reisbasis op- -2 -2 -2 -2 -2
drachten uitvoeren

2. zelf vestigingen opzetten in het -2 -2 0 -0,75
buitenland

3. vestigingen opzetten in bet buiten- -2 -2 -2 -2 -2
land in samenwerking met lokaJe
partners

4. vestigingen in bet buitenland acqui- -2 -2 -2 -I -1,75
reren

5. relaties aangaan met buitenlandse -2 -2 -2 -2 -2
collega's op correspondentie-basis

6. meewerken aan bet creeren van een -2 -2 -2 -2 -2
intemationaal netwerk

7. een intemationale fusie met een -2 -2 -2 2 -0,50
andere ondernemina aangaan

label 1 13: TQetredingsvQrmen CMQ

tot 1970 1970-1979 1980-1989 1990-heden Gemiddelde
score

l. in bet buitenland op reisbasis op- 0 0 0 0,25
drachten uitvoeren

2. zelf vestigingen opzetten in het 0 -1 0,25
buitenland

3. vestigingen opzetten in bet buiten- -2 -2 -2 -2 -2
land in samenwerking met lokale
partners

4. vestigingen in bet buitenland acqui- 2 2 2 2 2
reren

5. relaties aangaan met buitenlandse -I -1 0 -0,25
collega's op correspondentie-basis

6. meewerken aan het creeren van een -2 -2 -2 -2 -2
intemationaal netwerk

7. een intemationale fusie met een -2 -2 -2 -2 -2
andere onderneming aanaaan
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Tabel 7.14: Toetredingsvormen Baan

-2 2 o

tot 1970 1970-1979 1980-1989 1990-beden Gemiddelde
score

1. in bet buitenland op reisbasis op-
dracbten uitvoeren

2. zelf vestigingen opzetten in bet
buitenland

3. vestigingen opzetten in bet buiten-
land in samenwerking met lokale
partners

4. vestigingen in bet buitenland acqui-
reren

5. relaties aangaan met buitenlandse
collega's op conespondentie-basis

6. meewerken aan bet creeren van een
intemationaal netwerk

7. een intemationale fusie met een
andere onderneminz aanzaan

-2 -2 -2

o o o

-I -1 -I

2 1,50

-2 -2 -2

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde scores voor de toetredingsvormen van de

sofhwareondernenringen.

Iab~ll15' B~I!mgtoetredingsvQrm~n yoor d~SQftwareondememing~n QV~[d~ g~h~l~ periQde

Getrouics CVG Cap BSO CMG Baan Gemiddelde
score

1. in bet buitenland op reisbasis -2 0 -1,50 -2 0,25 -2 -1,21

opdracbten uitvoeren
2. zelf vestigingen opzetten in -2 -0,25 -2 -0,75 0,25 -0,79

bet buitenland
3. vestigingen opzetten in bet -2 -0,50 -2 -2 -2 0 -1,42

buitenland in samenwerking
met lokale partners

4. vestigingen in bet buitenland -2 -1,25 -2 -1,75 2 0 -0,83

acquireren
5. relaties aangaan met buiten- -2 -2 -2 -2 -0,25 -1 -1,54

landse collega's op corres-
pondentie-basis

6. meewerken aan bet creeren -2 0 -2 -2 -2 1,50 -1,08

van een internationaal netwerk
7. een intemationale fusie met

een andere onderneming aan- -2 -0,50 -2 -0,50 -2 -2 -1,50

l!aan

Naar aanJeiding van bovenstaande tabellen merk ik het volgende op.
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Tot de jaren tachtig is geen enkele toetredingsvorm beJangrijk. In de jaren tachtig is de belangrijkste

toetredingsvorm het zelf opzetten van vestigingen in het buitenIand. Deze wordt gevolgd door het

acquireren van vestigingen in het buitenland en (het meewerken aan) het creeren van een internatio-

naal netwerk. Voor twee ondernemingen had deze laatste toetredingsvorm een hoge prioriteit,

Volrnac en Baan. Het acquireren van bedrijven was zeer belangrijk voor CMG maar heeft weinig

opgeleverd. Belangrijke toetredingsvormen zijn in de jaren negentig:

I. zelf vestigingen opzetten;

2. vestigingen acquireren;

3. op reisbasis opdrachten uitvoeren;

4. een internationaal netwerk creeren;

5. een internationale fusie aangaan.

Er blijkt geen dorninante toetredingsvorm te zijn.

2 2 2. Klant volgenlmarkt zoeken

In de literatuur wordt verondersteld dat het volgen van de klant bij het betreden van een buitenlandse

markt rninder onbekendheid en rninder onzekerheid met zich meebrengt dan het zoeken van een

nieuwe markt (een nieuw afzetgebied). Het volgen van de klant zal daarom gepaard gaan met een

hoog niveau van inzet van eigen rniddelen en een grote betrokkenheid van de internationaliserende

ondernerning. Het onderzoek bevestigt deze veronderstelling niet (hypothese 8 wordt verworpen).

Het levert de volgende uitkomsten op:

1. Getronics zocht nieuwe markten. Het volgen van de klant was niet aan de orde.

2. Voor CVG was er sprake van het volgen van de klant bij het opzetten van joint ventures met de

hardwareleverancier Tandem en de pakketsoftwareleverancier Internet. De ondernerningen

Tandem en Internet waren in wezen de klant. De overige internationalisatie betrof het zoeken van

nieuwe markten en werd gerealiseerd met eigen dochters.

3. Voor de moeder van Cap Gemini Pandata, CGS, werd de internationalisatie bepaald door andere

redenen.

4. De respondent van BSO onderkende beide redenen maar gat aan dat het onderscheid geen

betekenis heeft gehad voor de financiering van de toetreding.

5. Voor CMG deed het voJgen van de klant zich at en toe voor en het zoeken van een nieuwe markt

regelrnatig. Het onderscheid had geen betekenis voor de financiering.
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6. Intemationalisatie werd voor Baan meestal gemotiveerd door bet zoeken van een nieuwe

- aantrekkelijke - markt. Naar enige kleinere markten toe volgde de ondememing de klant Het

verscbil bad geen invloed op de wijze van financiering van toetreding.

3. Intemationale orgaoisatie

In afwijkiog van de analyse van de accountantskantoren bestudeer ik Diet de bypothesen (10 en II)

over de bybride structuur. De reden daarvan is dat aile onderzochte ondememingen internationalisatie

hebben gerealiseerd op basis van eigendom. Alleen voor Baan zijn contracten - daarnaast - een

belangrijke toetredingsvorm. Wei bespreek ik hier de beantwoording van drie van de vier vragen die

ook aan de accountantskantoren zijn gesteld in verband met hypothese 110m zo toch een

vergelijkbaar inzicbt te krijgen in de intemationale organisatiestructuur. Hypothese 13 wordt

bovendien niet bestudeerd omdat deze is geformuleerd met bet oog op de accountantskantoren. Wei

beb ik de erop betrekking bebbende vraag ook gesteld aan de softwareondememingen. De

beantwoording ervan komt in deze paragraaf eveneens aan bod. In deze paragraaf bestudeer ik de

bypothese over de transnationale structuur.

3.1. Kenmerk;en managementstijl

Met bet oog op het onderzoeken van de kenmerken van bet management van de intemationale

organisaties zijn vier vragen gesteld aan de softwareondememingen. In de eerste plaats is onderzocht

of de structuur van de internationale organisatie los of strak is.
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Tllbl<I7.Hi: Loss!<lstrakke internlltiQnrul<s1ru\;tJ.!lIr(CQ!llQIIDLew~. 1292)

Getronics CVG(I) BSO CMG Baan Gemiddelde
score

a. bet uitgangspunt van de bebeersing -I -I 2 2 0 0,40
voor de intemationale organisatie is dat
de overdracbt van doelstellingen plaats-
vindt van intemationaal bestuur (=
topmanagement) naar nationale organi-
saties

b. bet inzicht van bet topmanagement is 0 -2 0 0
volledig en gedetailleerd

c. in de bijsturing ligt her accent op 'early 2 0 0 2 2 1,20
warning'

d. rapportage vindt plaats door staf en lijn I I -2 2 0 0,40
e. communicatie is gedetailleerd, veel- -I 0 2 2 2 I

zijdig en continue
f. de stafafdelingen zijn zwaar en duur -2 -I -2 -2 -2 -1,80
Gemiddelde score 0 -0,17 -0,33 1 0,50

(I) Vanafparagraaf3 is de beantwoording van Cap gemtegreerd met de beantwoording van CVG.

AIle respondenten scoren boven het schaalgemiddelde. BSO en CVG wiI ik typeren als niet los/niet

strak. Baan en CMG wiI ik aanduiden met tamelijk strak. Getronics zit daar tussenin. Hierbij dient

opgemerkt te worden dat CMG in drie landen is gevestigd en Baan in dertig. De drie belangrijkste

kenmerken van de intemationale structuur zijn:

1. bijsturing op basis van 'early warning';

2/3. overdracht doelstellingen van intemationaal naar lokaal managementlrapportage door staf en

lijn.

De onderstaande tabel belicht de hierarchische kenmerken van de intemationale organisaties.
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TabeI7.17: HiCrarcbie intemationale organisatie softwareondernemingen

Getronics CVG BSO CMG Baan Gemiddelde
score

a. de intemationale organisatie kent een 0 2 2 1,20
geJaagdheid in bevoegdheden

b. het intemationale bestuur is verant- -I -2 -2 0 -I -1,20
woordeli jk voor bet ontwikkelen van
plannen en programma's voor de regio-
nale en nationale organisaties

c. de nationale organisaties krijgen van -I -I -2 0 -I -I

bet intemationale bestuur hun exacte
doelstellingen opgelegd

d. de nationale organisaties leggen vol- 2 0 0 0 0,60
gens strakke lijnen verantwoording af
aan bet intemationale bestuur

e. als lokale functionarissen niet voldoen 0 2
worden zij door bet intemationale be-
stuur gecorrigeerd en eventueel vervan-
gen

Gemiddelde score 0,20 -0,40 0 0,60 0,20

De gerniddelde scores van de ondernerningen lopen tamelijk uiteen. Een hierarchie past niet bij bet

multinationale type zoals gedefinieerd door Bartlett en Ghoshal (1989) en niet bij de professionele

organisatie zoals gedefrnieerd door Mintzberg (1983). Een van de hoofdkenmerken van het

multinationale type is dat de loka1e ondernemingen (de dochters) sterk onafhankelijk opereren. De

professionele organisatie is een federatie die er is voor bet gemak van de leden. Deze beide aspecten

zijn naar mijn mening van belang om de relatief lage graad van hierarchic te verklaren. De drie

belangrijkste hierarchische kenmerken van de onderzocbte internationale organisaties zijn:

1. gelaagdheid in bevoegdheden;

2. corrigeren/vervangen nationaal management bij onvoldoende functioneren;

3. afleggen van verantwoording door nationaal aan intemationaal management.

Het belang van beheersing is eveneens onderzocht.
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Tabel7 18' Belang bebeersing internationale organisatie softwareondernemingen

Getronics CVG BSO CMG Baan Gemiddelde
score

a. de internationale strategic te formuleren 2 0 2 2 2 1,60
en implementeren

b. activiteiten te coordineren 2 0 2 2 1 1,40
c. de lokale strategieen te coordineren 1 -I 0 2 0 0,40
d. conflicten op te lossen 1 -1 0 -I 1 0
e. een deel van de winst van de lokale 2 0 0 2 1 1

ondememingen te verwerven
Gemiddelde score 1,60 -0,40 0,40 1,40

De gemiddelde scores van de internationaie organisaties zijn ten aanzien van bebeersing overwegend

boger dan voor de hierarchische aspecten. Tocb is het belang van bebeersing met groot. De drie

belangrijkste aspecten zijn, zoals blijkt uit bovenstaande tabel:

1. mondiale c.q. internationale strategie formuleren en implementeren;

2. activiteiten coordineren;

3. deel van de winst verwerven.

Inonderstaande tabel worden de internationale organisaties naar totaalscores op de drie kenmerken

los/strak, hierarchie en bebeersing met elkaar verge1eken. Het beeld is tamelijk consistent. De

positiewisselingen zijn gering.

Tabel7 19: Vergelijking gemidde1de scores internationale organisaties softwareondernemingen

Loslstrak Hierarchic Bebeersing

Rangorde naar CMG CMG CMG
gemiddelde score Baan Baan Baan

eVG BSO BSO
BSO eVG CVG

Om bet beeld van de internationale organisaties te complementeren zijn twee aanvullende vragen

gesteld over het belang van stafdiensten op het niveau van het internationale hoofdkantoor en het

Europese regiokantoor.

Uit onderstaande tabel blijkt dat de belangrijkste stafdiensten op het internationale hoofdkantoor zijn:

I. kwaliteitsborging;
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2. informatielcommunicatiesysteem;

3/4. corporate PRlmarketing en account management.

Iabell.2Q· Bl;ll!ng stafdil;nsten intematiQnaal boofdkantoor SQftwareondememingen

Getronics CVG BSO CMG Baan Gemiddelde
score

a. corporate PRimarketing 1 -1 0 2 2 0,80
b. kwaliteitsborging 1 1 2 2 2 1,60

c. account management -I -2 2 1 2 0,40
d. opleiding/training -\ -I 0 1 2 0,20
e. informatielcommunicatiesysteem 2 0 2 1 2 1,40
f. financiering 2 -2 2 2 0 0,80
2. R&D -I -I -I 1 0 -0,40

Vande vijf onderzochte intemationale organisaties beschikken er twee over regiokantoren. Deze

kantoren zijn "verlengstukken" van het intemationale hoofdkantoor. De belangrijkste stafeliensten

op elit niveau zijn:

112. account management en informatie/communicatiesysteem;

3. kwaJiteitsborging;

4. opleieling/training.

Iabe1121' Bdl!ng stafelil;nsten Euro.pees regi(}kantoor sQftwareondememingen

Getronics CVG BSO CMG Baan Gemiddelde
score

a. corporate PRimarketing -2 0 -I

b. kwaliteitsborging 1 2 1,50
c. account management 2 2 2

d. opleidingltntining 0 2 1

e. informatielcommunicatiesysteem 2 2 2

f. tinanciering 0 -2 -I
1(. R&D -2 -2 -2

Uit de twee bovenstaande tabellen leid ik af dat de belangrijkste stafeliensten zijn:

1. kwaJiteitsborging;

2. informatielcommunicatiesysteem;

3. account management.

Alle drie bevorderen de elienstverlening. Dit is in overeenstemming met de aard van de onderzochte

ondernemingen. Zij zijn geselecteerd omdat zij aanbieders zijn van professionele eliensten. Getronics

heeft als belangrijke staffunctie nog corporate development.
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3.2 Transnationale structuur

Bartlett en Ghoshai (1989) bepleiten voor multinationaie ondememingen de transnationale structuur.

Zij veronderstellen dat multinationa1eondememingen de behoefte hebben dat de lokale ondernemin-

gen (= de dochterbedrijven) wereldwijd met elkaar samenwerken. Dit impliceert het voeren van een

mondiale, of tenminste een intemationale, strategie.

3.2.1. Stimulerendelbelemmerende factoren intemationale strategie

Voor de sofiwareondememingen zijn belangrijke stimulerende factoren voor een intemationale

strategie:

1. de toepassing van informatietechnologie in de eigen organisatie;

213. het geintegreerd bedienen van intemationale klantenlde hoogte van de R&D-kosten.

Tab~11.22; Stiml!l~r!<nd~f~tQr~n intemational~ strat~gie SQfNru:~olldememingen

Getronics CVG BSO CMG Baan Gemiddelde
score

a. de toepassing van infonnatietecbnolo- 0 2
gie in de eigen bedrijfsvoering

b. het geintegreerd bedienen van mondiaal -1 0 2 0 2 0,60
opererende clienten

c. het concurreren met andere mondiaal -I 0 2 -2 0
opererende aanbieders

d. het verdwijnen c.q. verrninderen van -I -I 0 -1 -0,40
verschillen tussen nationale economie-
en

e. de hoogte van de R&D-kosten 0 -I -2 -2 2 0,60

Het is van belang bij deze tabel op te merken dat Getronics en CMG een Europese strategie voeren,

CGS we! een intemationale maar geen mondiale strategie voert en aIleen BSO en Baan wereldwijd

opereren. Deze laatste twee ondememingen implementeren een mondiale strategie.

Voor Getronics is risicospreiding een beIangrijke bevorderende factor. De respondent van CVG

noemde nog als belangrijke stimulerende factor het bundelen van de kennis aanwezig binnen het

netwerk ten behoeve van de dienstverlening. Dit betreft ook de dienstverlening aan de uitsluitend

lokaal opererende client Voor BSO was het concurreren met andere mondiaal opererende aanbieders

nog een zeer belangrijke factor en voor Baan een belangrijke factor. De hoogte van de R&D-kosten
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werd door Baan genoemd als zeer belangrijk. Het verdwijnen van verschillen tussen nationale

economieen werd door CMG als belangrijke factor gezien.

De softwareondememingen nemen zelf geen belangrijke belemmerende factoren waar voor een

intemationale strategie zoals blijkt uit onderstaande tabel.

TabeI7.23: Belemmerende factoren intemationale strategie sofiwareondemeroingen

Getronics CVG BSO CMG Baan Gemiddelde
score

a. zich voordoen van nationale verschillen ·1 0 0 0 0
in taal, cuituur, wet- en regelgeving

b. ontbreken van een mondiale aanwe- -2 -2 -I -I -I
zigheid met vestigingen

c. ontbreken van een mondiale vraag naar 2 -I -2 -1 -I -0,60

dienstverlening
d. ontbreken van voldoende capaciteit -2 -I -2 -2 -1,20

enlof deslrundigheid op het internatio-
nale hoofdkantoor

Bij de belermnerende factoren zijn de scores tamelijk laag. Er zijn twee uitzonderingen. eVG vindt

het ontbreken van een mondiale aanwezigheid belangrijk. Baan noemde het ontbreken van voldoende

capaciteit enlof deskundigheid op het intemationale hoofdkantoor als belangrijke belermnerende

factor. Naar gemiddelde scores gekeken is het zich voordoen van nationale verschillen in taal, cultuur

en wet- en regelgeving de belangrijkste factor. Als overige belangrijke belemmerende factor is

genoemd de communicatie binnen de intemationale organisatie.

Deze twee vragen over stimulerende en belemmerende factoren zijn gesteld tegen de achter-grond

dat ik verwachtte dat de intemationale organisaties van de softwareondemeroingen zich aan het

ontwikkelen zijn van het multinationale naar het transnationale type conform de typologie van

Bartlett en Ghoshal (1989). Het transnationale type voert bij uitstek een mondiale strategie.

3,2,2, Van multinationaal naar transnatiooaal

De respondenten is de vraag gesteld of zij voor hun intemationale organisatie een overgang

herkennen van het multinationale naar het transnationale type. Van de drie 'oorspronkelijke' typen

(multinationaal, intemationaal, mondiaal) zoals gedefinieerd door Bartlett and Ghoshal (1989) is het

multinationale naar de mening van de onderzoeker het enige geschikte type om de uitgangssituatie
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van de internationale organisaties te karakteriseren. De beantwoording wordt samengevat in

onderstaande tabel.

Iab~I 1.24' Ml.!Itinl!.tiQnai~v~rsus tIMsnlltiQnai~ ~11~internlltiQoaie Q[ganisllti~

Getronics CVG BSO CMG Baan Gemiddelde
score

Uw internationale organisatie ontwikkelt
zicb van bet multinationale type met als ken-
merken:
a. nationale kantoren bedienen de lokale 2 0

mark! en voorzien zichzelf
b. de nationale kantoren onderzoeken en 2 0 2 1,20

exploiteren zelfstandig lokale kansen
c. kennis wordt ontwikkeld en vastgehou- -1 -1 -2 0 -2 -1,20

den binnen elke nationale organisatie
Gemiddelde score 0,33 0,33 0,67 0 0,33

Naar bet transnationale type met aIs ken-
merken:
d. de nationale kantoren zijn gespeciali- -2 -1 -2 -I -2 -1,60

seerd
e. de nationale kantoren werken nauw met 0 -1 0 2 0 0,20

elkaar samen
f. de nationale kantoren bebben elk een -I 0 2 0,60

specifieke taak La. v. de gei'ntegreerde
mondiale activiteiten

g. de kennis- en dienstontwikkeling vindt -I -2 -I -1 -0,80
gezamenlijk plaats en wordt binnen de
totale organisatie gedeeld

h. de internationale coordinatie- en com- -I -1 -1 0 -0,40
municatieprocessen zijn flexibel (hori-
zontaal en verticaal), groot in aantal en
vertonen een grote gevarieerdheid

i. het functioneren van de intemationale -1 2 0,80
organisatie is gebaseerd op een geza-
menlijke visie, consensus in de besluit-
vorming, individuele betrokkenheid bij
de uitvoering

Gemiddelde score -0,33 -0,83 -0,50 0,67 0

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de internationale organisaties van de softwareondernemingen zich

Iijken te ontwikkelen van het multinationale naar het transnationale type. De scores voor het

transnationale type zijn evenwel laag. Daarom zou ik ook van een "aanzet tot" willen spreken. Op

twee belangrijke kenmerken (gezamenIijke R&D en uitgebreide interne communicatie) wordt

negatief gescoord. Samenvattend conc1udeer ik dat de internationale organisaties (nog) Diet zijn te

typeren als transnationaal (hypothese 12 wordt verworpen).
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Diverse respondenten merkten nadrukkelijk op dat bun intemationale organisatie zicb in een

overgangsfase bevindt CGS, de organisatie waar CVG deel van uitmaakt, is in 1992 bet programma

Genesis gestart. Dit is een veranderingsprogramma om bet totaal aan CGS-bedrijven om te smeden

van sterk onafbankeJijke bedrijven in ren gemtegreerde groep. Expliciet stelde de respondent dat dit

programma ten doel beeft CGS te transformeren in een transnationale organisatie. Uit de toelicbting

zoals vermeld in bet jaarverslag 1992 van CGS blijkt dat baar transnationale concept in overeenstem-

ming is met de omschrijving van Bartlett en Gbosbal. De respondent van Baan merkte op dat bet

kenmerk e (samenwerken) zeer belangrijk moet worden, evenals bet kenmerk b (coordinatie en

communicatie) .

In wezen bebben aile lokale ondernemingen binnen de intemationale organisaties een specifieke taak,

namelijk bet bedienen van een geografiscb gebied. Voor CGS geldt dat de lokale ondernemingen

tevens een specifieke taak bebben bij bet ontwikkelen van het marktaandeel van de groep op een

bepaa1d gebied. Dit is de sectorale rol. Een zo'n sector is bijvoorbeeld olie en gas. De sectoren zijn

ook aan te duiden als markten of branches.

De buidige intemationale organisaties van de grote softwareondememingen zijn in hoge mate

multinationale organisaties. Het derde kenmerk - kennis wordt door de lokale bedrijven ontwikkeld

en geexploiteerd - is nog bet minst van toepassing. Dit is van essentieel belang voor de ontwikkeling

naar een transnationale organisatie. Het feit dat de eerste twee kenmerken overwegend boog scoren

beeft verschillende oorzaken zoals:

- intemationalisatie vloeide voort uit de wens risico te spreiden;

- er was weinig vraag naar internationaal geintegreerde dienstverlening; softwaredienstverlening

was een lokale aangelegendheid.

De intemationale software-organisaties opereren in een markt die eerder als meervoudig-nationaal

dan als mondiaal is te typeren. Baan is een uitzondering met baar pakketsoftware. De typering is

eveneens van toepassing op de strategie.

Het transnationale type is nog slechts in bescheiden mate te berkennen. CMG scoort het boogst

(betgeen niet verwonderlijk is na wat is geconstateerd in paragraaf 3.1), gevolgd door Baan, CVG

en BSO. Van de kenmerken scoort i (gezamenlijke visie en consensus) bet hoogst, gevolgd door f

en e (specifieke taak respectievelijk nauwe samenwerking). Er is niet ren kenmerk dat eruit springt



215

3.3. Professionele structuur

Ter vergelijking met de accountantskantoren is de vraag over de professione1e organisatie eveneens

aan de softwareondememingen gesteld. De onderstaande tabel vat de beantwoording samen.

Tabel 7.25: Co6rdinatiemechanismen intemationale organisatie softwareondememingen

Getronics CYG BSO CMG Baan Gemiddelde
score

a. wederzijdse aanpassing -I -I 2 2 0 0,40
b. direct toezicht 2 -I I I 0 0,60
c. standaardisatie van werkprocessen -I I 2 2 2 1,20
d. standaardisatie van de output -I 0 -I 0 2 0
e. standaardisatie van kennis en vaardig- 0 I 0 I 2 0,80

heden
f. standaardisatie van nonnen en waarden 2 I 0 I 2 1,20
Gemiddelde score 0,17 0,17 0,67 1,17 1,33

Uit de tabel blijkt dat de vier belangrijkste coordinatiemechanismen zijn:

1. standaardisatie van werkprocessen;

213. standaardisatie van kennis en vaardigheden en standaardisatie van normen en waarden;

4. wederzijdse aanpassing.

Dit betekent dat de intemationale organisaties niet conform de typologie van Mintzberg zijn te

typeren als professione1e organisaties. Standaardisatie van kennis en vaardigheden is zeker niet het

dominante coordinatiemechanisme, Het belangrijkste coordinatiemechanisme is standaardisatie van

werkprocessen. Dit mechanisme is dominant in het type "machinebureaucratie" (Mintzberg, 1983).

3.4 Be1emmeringen intemationaJjsatie

In verband met de geringe graad van intemationaJisatie van de softwaredienstverlening in verge-

lijking tot de accountancy zijn vier vragen gesteld. De beantwoording van drie vragen is samengevat

in onderstaande tabellen.
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Tabel 7.26: Intemationalisatie bemoeilijkt door leeftijd vak

Getronics
CVG
BSO
CMG
Baan
Gemiddelde score

-2
2
o
-2
-I

-0,60

Bent u het ermee eens dat de relatief jonge leeftijd van het vak tot op heden de intemationalisatie heeft bemoei-
lijla?

De respondenten zijn het er niet mee eens dat de intemationalisatie is bemoeilijkt door de relatief

jonge leeftijd van het vak.

Tabe17 27: Internationallsatie beperkt door ontbreken intieme re1atie

Getronics
CVG
BSO
CMG
Baan
Gemiddelde score

-I
2
-2
-I
-I

-0,60

Bent u het ermee eens dat de relatief geringe graad van intemationalisatie van de softwaredienstverlening tot op
heden het gevolg is van het ontbreken van een intieme relatie tussen de client en de dienstverlener?

De respondenten zijn het er eveneens niet mee eens dat het ontbreken van een intieme relatie tussen

client en dienstverlener de intemationalisatie heeft bemoeilijkt. De uitzondering vormde de

respondent van CVG. Deze merkte op dat het hierbij gaat om de relatie met het topmanagement. Ook

op de derde vraag is door vier van de vijf respondenten ontkennend geantwoord. Het ontbreken van

internationale standaardisatie en reglementering wordt overwegend niet ervaren als een belemmering

voor intemationalisatie.
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Tabel? 28: Intemationalisatie belemmerd door ontbreken standaarden. richtlijnen en beroepsre-

glementering

Getronics
CVG
BSO
CMG
Baan
Gemiddelde score

j

-I
-2
-I
-2
-I

Bent u bet ermee eens dat de intemationalisatie van de softwaredienstverlening tot op beden is belemmerd door
bet internationaal ontbreken van standaarden, richtlijnen en reglementering van de beroepsuitoefening?

Ais overige belangrijke belemmeringen (vierde vraag) zijn genoemd:

CVG : - veel ondernemingen nog geleid door hun oprichters, die hebben moeite met samenwer-

ken;

- de geeigende manier is het uitvoeren van acquisities, maar deze zijn moeilijk en riskant

in de dienstverlening;

- verwend door succes op thuisfront;

- organisaties zijn lokaaI gevorrnd;

BSO gebrek aan geld;

Baan veel dienstverlenende ondemerningen bieden geen diensten aan maar mensen;

- thuismarkt heeftlhad prioriteit.

Uit dit onderdeel van het onderzoek leid ik af dat er betrekkelijk weinig unanirniteit is over de

belemmeringen voor internationalisatie. AIle door de respondenten ervaren beiemmeringen zijn terug

te voeren op het feit dat de markt tot op heden in hoge mate meervoudig-nationaaI was. Iedere

ondemerning kon door lokaaI te opereren succesvol zijn. De eerste ondemerning waarvoor dit niet

meer gold was Baan. De noodzaak van intemationaIe afzet c.q. de vraag naar intemationaIe

dienstverlening stimuleerde of dwong de onderzochte ondememingen de intemationalisatiebelemme-

ringen te slechten.

4. De opinie van deskundigeo

De concIusies m.b.t. acceptatie of verwerping van de hypothesen (zoaIs opgenomen in de

Samenvatting) zijn voorgelegd aan een negentaI deskundigen van de branche (zoaIs vermeld in

Bijlage 5). In onderstaande tabel zijn de scores opgenomen.
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Tabel 7.29: De mate van instemmjng met de concJusies m h.t de hypothesen yoor de sOftware-

ondememingen

Respondenten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gemiddelde score

Hypothesen

1 ·2 2 1 2 2 0 1 0 -1 0.56
2 -2 0 0 2 2 2 -] 2 -2 0,33
3 -2 2 0 -2 0 2 1 0 0 0,11
4 -2 2 2 2 -I 2 2 0 ] 0,89
5 2 1 2 ] 1 2 0 -2 0 0,78
6 -2 ] 2 2 1 0 -] 2 ] 0,67
7 2 ] 2 0 0 0 0 -2 ] 0,44
8 2 2 2 2 ] 0 -2 0 -I 0,67
12 2 1 2 -I -I 2 -2 -2 1 0,22

De instemming met de concJusies varieert nogal en is gemiddeld lager dan bij de accountants-

kantoren. Een mogelijke reden is dat tussen de onderzochte sofiwareondememingen minder

homogeniteit bestaat dan tussen de onderzochte accountantskantoren. Generalisatie van concJusies

levert dan ook meer discussie op.
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8. VERGELUKING INTERNATIONALISATIE ACCOUNTANTSKANTOREN EN

SOFrWAREONDERNEMUNGEN

1. Internationalisatiemotieven

1.1. Exp10itatie kennis

Het behalen van economisch voordeel uit de intemationale exploitatie van kennis is de kern van

hypothese 1. Deze hypothese is verworpen voor de accountantskantoren en geaccepteerd voor de

softwareondemerningen. Bij de accountantskantoren is het dorninante motief steeds geweest het

bedienen van de klant en het beschermen van de relatie met de klant. Sinds het eind van de jaren

tachtig speelt binnen de gecreeerde intemationale netwerken het behalen van economisch

voordeel in toenemende mate weI een rol. Onderstaande tabel geeft een vergelijking van de

gemidde1de scores door de accountantskantoren en de softwareondernerningen. De accoun-

tantskantoren scoren steeds negatief, de softwareondememingen scoren twee van de drie keer

positief.

Tabel 8.1; Vergelijking gemiddelde scores belan&:exploilatie kennis

Heeft u gei:nternationaliseerd omdat U op grotere
schaal wilde exploiteren:
a. technische kennis (kennisl produkten als

resultaal van R&D of praktijkervaring)
b. kennis van een specifieke branche
c. manaaementkennis

-I 0,67

Gemiddelde score
accountantskantoren

Gemiddelde score
softwareondememingen

-1,17
-1,17

0,50
-1,50

1.2. Belang internationalisatiefactoren

Hypothese 2 veronderste1t dat de transactiekosten het be1angrijkst zijn bij het vormgeven aan

intemationalisatie. Deze hypothese is verworpen voor de accountantskantoren en geaccepteerd

voor de softwareondememingen. V oor de accountantskantoren was de dorninante factor dat de

dienstverJening lokaal geworteld is en een goede lokale reputatie heeft. Dit komt omdat de

omgeving is geinstitutionaliseerd. Standaardisatie wordt aangewend om intemationale uniformi-
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teit te bereiken. In tabel 8.2 worden de scores van de accountantskantoren en de softwareondeme-

mingen met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat voor de accountantskantoren de lokatiefactor het

belangrijkst is en voor de softwareondememingen het beschikken over een concurrentievoordeel.

Tabel8.2: Vergelijking gemiddelde scores belang internationalisatiefactoren

Wat was bij uw intemationalisatie de betekenis
van:
a. het beschikken over een concurrentievoordeel

in de vorm van kennis
b. het beschikken over een concurrentievoordeel

in de vorm van het 'recht' voor een client te
werken

c. de noodzaak lokaal aanwezig te zijn
d. de onmogelijk:heid het concurrentievoordeel te

gelde te maken door een markttransactie af te
sluiten met een buitenlandse colleaa

o 1,33

Gemiddelde score
accountantskantoren

Gemiddelde score
softwareondernemingen

0.33 -0,67

1,67
0,83

0,50
1,17

1.3 Gerneenschappelijk eigendom

Hypothese 3 veronderstelt dat de intemationale organisaties van de accountantskantoren en de

softwareondememingen zijn gebaseerd op gemeenschappelijk eigendom. Deze hypothese is

zowel voor de accountantskantoren als de softwareondememingen verworpen. De internationali-

satie van de accountantskantoren toont aan dat gemeenschappelijk eigendom niet noodzakelijk is

voor intemationalisatie van de dienstverlening. Van de zes grootste intemationale accountantsor-

ganisaties (de "Big Six") zijn er vier niet gebaseerd op gemeenschappelijk eigendom. Deze

organisaties zijn hybride structuren. De intemationale dienstverlening van de softwareonderne-

ming Baan is voor een belangrijk deel gebaseerd op een hybride structuur. Ook de andere

softwareondememingen kennen samenwerkingsrelaties, zij het niet binnen een geformaliseerde

structuur. Uit het onderzoek blijkt dat intemationalisatie van dienstverlening wei standaardisatie

van de dienstverlening vereist. Het veelvuldig voorkomen van gemeenschappelijk eigendom als

intemationale structuur bij de softwareondememingen heeft te maken met de problematiek van de

transactiekosten maar ook met de dominante motieven om te intemationaliseren. Deze zijn het

realiseren van nieuwe groei en het spreiden van landenrisico. In onderstaande tabel worden de

scores van de accountantskantoren en de softwareondememingen met elkaar vergeleken. Hieruit

blijkt dat een intemationale structuur gebaseerd op gemeenschappelijk eigendom niet een vereiste

is.
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Tabel 8.3: Vergelijking noodzaak gemeenschappelijk eigendom

Ernst & Young neen Getronics
KPMG neen CVG
C&L neen BSO
DTTI neen CMG
BOO neen Baan

ja
ja
ja
ja

ten dele

Is de internationale dienstverlening nu gebaseerd op gemeenschappeli jk eigendom?

1.4. Intemalisatie- en transactiekostentheorie bevestigd

Transactiekosten spelen bij de buitenlandse handel in diensten een grote rol (conform Dunning,

1989, 1993). In het bijzonder voor de buitenlandse handel in professionele diensten geldt dat deze

emstig wordt belemmerd door de hoogte van de transactiekosten. Bij een markttransactie zaI het

opstellen van de specificaties van de dienst en het waarborgen dat de transactie conform de

specificaties plaatsvindt doorgaans prohibitief hoge transactiekosten met zich mee brengen. Dit is

een gevolg van - tenminste - vier kenmerken van professionele dienstverlening:

a. de dienst is complex van aard;

b. de dienstverlening vereist een bepaald kennis- en ervaringsniveau;

c. de opdrachtomschrijving laat veel aspecten van de dienst impliciet;

d. adequate dienstverlening vereist kennis van en vertrouwdheid met de organisatie van de client.

De hoogte van de transactiekosten leidt tot het intemaliseren van transacties. Opmerkelijk is dat

hybride structuren' daar worden ontwikkeld en tot ontplooiing komen waar het mogelijk blijkt de

dienst te standaardiseren. Het gaat daarbij om aIle coordinatiemechanismen zoals gedefinieerd

door Mintzberg (1983). Het tot bloei komen van de hybride structuur geldt voor de intemationale

organisaties van de onderzochte accountantskantoren en voor de sofiwareondememing Baan. Het

zal duidelijk zijn dat een ondememing die erin slaagt haar dienstverlening te standaardiseren

daannee over een specifiek concurrentievoordeel beschikt. Zij kan een hogere kwaliteit van

dienstverlening waarborgen. Bovendien kan zij dit concurrentievoordeel te gelde maken binnen

een structuur gebaseerd op gemeenschappelijk eigendom en/of een hybride structuur. Deze

ondememing beschikt over een ruimer repertoire aan mogelijkheden om haar intemationaIe

dienstveriening uit te breiden en kan gemakkelijker economische voordelen realiseren. Een vraag

is of uiteindelijk een intemationale structuur gebaseerd op gemeenschappelijk eigendom tach niet

I Generaliserend: de tussenvorm tussen markt en hierarchic (conform Williamson).
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superieur is aan een hybride structuur. Of biedt een hybride structuur 'bet beste van beide

werelden' (vergelijk Hymer)? Het beantwoorden van dit soort vragen vereist mijns inziens

vervolgonderzoek. Een bezwaar van gemeenschappelijk eigendom is voor de internationaIe

accountantsorganisaties een toeneming in complexiteit. Dit betreft bijvoorbeeld de vraag "Hoe

wordt een voor iedere vennoot bevredigende winstdeJingsregeJing opgezet?". Voor Baan beperkt

gemeenschappelijk eigendom vooraIsnog de mogelijkbeden tot internationaIe dienstverlening.

Een belangrijke succesvoorwaarde voor de hybride structuur van de internationaIe accountantsor-

ganisaties is de lokale en intemationaIe professionalisering van het beroep, onder meer blijkend

uit de institutionalisering. Zij impliceert dat er tussen partijen een zekere symmetrie is.

Kenmerkend voor de intemalisatie- en transactiekostentheorie is de gedachte dat het bezit van

kennis intemationalisatie stimuleert. Het behaIen van schaalvoordelen uit de exploitatie van

kennis op intemationaIe schaal is naar mijn mening alleen voor Baan een dominant motief

geweest om te intemationaliseren. Het R&D-intensieve karakter van deze ondememing heeft

geleid tot een hoge graad van multinationaliteit (conform Buckley en Casson, 1991, Casson,

1987a). De kennis van de accountantskantoren en van de overige softwareondememingen was

slechts in beperkte mate intemationaal overdraagbaar. Redenen daarvoor waren:

- de institutionele omgeving van het accountantsberoep in de economisch beIangrijkere landen;

- de reIatief lage graad van standaardisatie van kennis voor ondememingen in beide sectoren;

- de relatief hoge graad van aanpassing van deze kennis bij toepassing in een buitenlandse

markt, vanwege verschillen in taaI, cultuur en lokale wensen.

Internationalisering op basis van gemeenschappelijk eigendom is volgens Donning en Norman

(1983) kenmerkend voor zakelijke dienstverlening zoaIs accountancy, bancaire diensten,

consultancy en recIame. De reden is dat kwaliteitsbeheersing moeilijk is te bereiken door licentie-

of franchise-overeenkomsten af te sluiten. Dunning (1989b) gaat er eveneens vanuit dat

gemeenschappelijk eigendom de voorkeur heeft bij internationalisatie ten opzichte van markt-

transacties. Voor een aantal sectoren van het bedrijfsleven geeft hij aan dat een minderheidsdeel-

neming of een niet op gemeenschappelijk eigendom gebaseerde structuur gewenst kan zijn. In het

bijzonder is hierbij van belang de behoefte aan lokale gespecialiseerde kennis en aanpassing aan

specifieke wensen van klanten. In dit verband noemt Dunning onder meer "engineering" en

"technical" diensten en accountancy- en juridische dienstveriening. Dit impliceert dat Dunning

anno 1989 zich genuanceerder uitdrukt dan in 1983 (met Norman).
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Dunning en Norman (1983) geven aan dat de interactie tussen de leidende concurrenten de

besluitvonning kan beinvloeden over de lokatie en de wijze van financiering van buitenlandse

vestigingen. Oligopolistisch gedrag is waar te nemen binnen de voormalige Big Eight c.q. de

huidige Big Six. Alle Big Six-kantoren investeren momenteel op vergelijkbare wijze in Oost-

Europa, Azie en de Pacific

1.5. Intemationaliserende klanl

Hypothese 4 veronderstelt dat het dorninante motief om te intemationaliseren is het bedienen van

de intemationaliserende klant. Deze hypothese is geaccepteerd voor de accountantskantoren en

verworpen voor de softwareondemerningen. Voor de softwareondernemingen vormde de klant -

en de relatie met de klant - geen belangrijke bron om te intemationaliseren. Wellicht cruciaal

daarbij was het ontbreken van een intieme relatie tussen het topmanagement van de klant en de

softwareondemerningen. In label 8.4 worden de scores voor de intemationalisatiemotieven van de

accountantskantoren en de softwareondemerningen met elkaar vergeleken.
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TabeI8.4: Vergelijking gemiddelde scoreS belang internationalisatiemotieven

Gemiddelde score
accountantskantoren

Gemiddelde score
softwareondememingen

De intemationalisatie werd ingegeven door de
wens:
a. intemationaliserende k!anten bedienen
b. extra werk in Nederland verkrijgen
c. landenrisico spreiden
d. economische voordelen behalen
e. reageren op bet toetreden van buitenlandse

concurrenten tot de binnenlandse markt
f. profiteren van verse.hillen in factorkosten
g. behoren bij een bepaalde groep ondernemin-

gen
h. nieuwezroei realiseren

2
I

-1,33
-0,67
-0,17

0,17
-1,13
0,83
0,33
-1,33

-1,67
0,83

-1,67
-0,67

0,50 1,33

Uit bovenstaande tabe1 blijkt de dominante betekenis van de internationaliserende klant voor de

intemationalisatie van de accountantskantoren. Bij de softwareondememingen hebben andere

motieven een grotere betekenis.

1.6 Strategische motivering

Voor de accountantskantoren waren er twee be1angrijke redenen om tot een internationale

organisatie toe te treden en op deze wijze te intemationaliseren die niet worden genoemd in de

literatuur vermeld in paragraaf 2.2. Deze redenen zijn:

a. het verwerven van gerefereerd (= lokaal) werk;

b. het verbeteren van het lokale imago.

Intemationalisatie als gevolg van verzadiging van de thuismarkt c.q. afnemende groei is belang-

rijk voor de softwareondememingen (sinds 1988). De accountantskantoren hebben op afnemende

groei niet gereageerd met internationalisatie maar met verbreding van het dienstenpakket

(be1asting- en management consultancy-adviezen) en produktdifferentiatie en -vernieuwing.

Het betreden van de buitenlandse markt(en) als gevolg van het toetreden van buitenlandse

concurrenten tot de binnenlandse markt is bij de softwareondernemingen in het geheel geen

intemationalisatiemotief gebleken. Bij de accountantskantoren speelde het soms een secundaire

rol. Het meest recent was het aan de orde bij de vorming van KPMG. Peat Marwick begon een

bedreiging te vormen voor de positie van Klynveld op de Nederlandse markt.
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2. Toetredingsvormen

2.1 Intemationalisatie aIs incident

De kern van hypothese 5 is dat een ondememing een buitenlandse markt betreedt aIs gevolg van

het zich voordoen van een onverwachte kans. Dit impliceert dat de ondememing slecht voorbe-

reid is, hetgeen onzekerheid geeft. De ondememing zaI er dan ook de voorkeur aan geven

aanvankelijk samen te werken met een partner die de buitenlandse markt wei kent. Deze

hypothese is zowel voor de accountantskantoren aIs de sofiwareondememingen verworpen. De

accountantskantoren werden niet met een onbekende markt geconfronteerd want zij volgden de

klant. Bij de sofiwareondememingen was voor een belangrijk deel ook sprake van het volgen van

de klant. Daarnaast werden markten betreden die men aI kende of waarmee de verschillen in taaI

en cultuur niet aIs groot werden ervaren. Op de betreffende vraag is door aile respondenten met

een volledige ontkenning geantwoord.

2.2. Betekenis toetredingsbarrieres

De essentie van hypothese 6 is dat de aanwezigheid van toetredingsbarrieres noodzaakt tot

samenwerking met lokaIe partners bij intemationaIisatie. Deze hypothese is geaccepteerd voor de

accountantskantoren en verworpen voor de softwareondememingen. De accountantskantoren

werden vooraI in de economisch meer ontwikkelde en belangrijkere landen geconfronteerd met

toetredingsbarrieres. Dit werd vooraI bepaaId door institutionalisering. Daardoor hadden lokaIe

kantoren een sterke positie; zij waren moeilijk te verdringen en zij waren niet te acquireren

(aIthans de grote vooraanstaande kantoren). De softwareondememingen werden in het buitenland

niet geconfronteerd met een geinstitutionaliseerde omgeving en acquisities waren uit te voeren.

Het opzetten c.q. uitbouwen van eigen vestigingen kon dus een adequaat aItematief zijn. Tabel

8.5 en 8.6 geven een vergelijking van de scores voor de accountantskantoren en de software-

ondememingen.



226

Tabel8.5: Vergelijking nnnd7J!!!k samenwerking met lokale partners als gevolg van toetre-

dingsbarrieres

Intemationalisatie van professionele dienstverlening in de vonn van het opzetten van eigen vestigingen wordt
belemmerd door het bestaan van toetredingsbarrieres. Dit noodzaakte tot samenwerking met lokale partners.

Moret 2 Getronics 2

KPMG 1 CVG 2

VD/CL -2 Cap 1

DD/CL 2 BSO -2
Deloitte & Touche 2 CMG -I

BDO -2 Bun 0

Gemiddelde score 0,50 Gemiddelde score 0,33

IabeI8.6: Verge1ijking belang toetredingsbarrieres

Gemiddelde score
accountantskantoren

Gemiddelde score
softwareondememingen

a. voldoen aan lokale beroepsregelgeving
h. kennis van lokale situatie (markt, taal, cultuur)
c. werving lokale mensen
d. integratie lokale mensen
e. verwerven van lokale reputatie

1,80
1,80
0,40
0,60
1,20

-2
I

-1,33
-1

1,50

23. Mondialisering markt

Hypothese 7 veronderstelt dat mondialisering van de markt nood.zaakte tot een intemationale

fusie. Deze hypothese is geaccepteerd voor de accouotantskantoren eo verworpen voor de

softwareondememingen. Het wereldwijd bedieneo van klanten op eeo kwalitatief hoog niveau

was voor de grote accountantskantoren (met uitzondering van Coopers & Lybrand) een beIangrijk

motief om een intemationale fusie te reaIisereo. Mondialisering is bij de softwareondememingen

nog minder sterk ontwikkeld. AIleen Baan en BSO opereren wereldwijd. BSO is hiertoe

aanvankeJijk een joint venture aangegaan met eeo belangrijke klant (Philips, deze ondememing

heeft later een minderheidsbelang verworven in de holding van BSO); de buitenlandse activitei-

ten zijo daarbij samengevoegd. De overige softwareondememingen hebben geen mondiale

strategie. Een vergelijking van de beantwoording van de betreffeode vraag door beide categorieen

ondememingeo geeft onderstaande tabel.



Tabe18.7: Vergelijking verband mondialisering en internationale fusie

Het opereren in een mondiale mark! (mondiaal marktsegment) vereist mondiale aanwezigheid en zichtbaarbeid.
De ontwikkeling bierin in de jaren tacbtig (c.q. begin jaren negentig) beeft geleid tot een intemationale fusie voor
uw onderneming.

Moret I Getronics
KPMG 2 CVG
VD/CL -2 Cap
DD/CL I BSO
D&T I CMG
BDO n.v.t. Baan
Gemiddelde score 0,60 Gemiddelde score

-2
2
-2
2
-2
-2

-0,67

2.4. Klant volgenlmarkt zoeken

Klant volgen leidt tot een grotere inzet en hogere betrokkenheid van eigen middelen dan markt

zoeken bij internationalisatie; dat is de kern van hypothese 8. Deze bypothese is verworpen zowe1

voor de accountantskantoren als de softwareondernemingen. De oorzaak. daarvan verschilt. De

internationalisatie van de accountantskantoren is tot het eind van de jaren tacbtig bepaald door het

motief de klant te volgen. Sindsdien zoeken de internationale organisaties ook naar nieuwe

markten voor voortgezette groei. Zoals reeds opgemerkt vormde het volgen van de klant geen

dominant motief voor de softwareondernemingen. Dit ge1dt eveneens voor het zoeken van een

nieuwe markt voor vier van de vijf. Voor zover bet onderscheid klant volgenlmarkt zoeken werd

onderkend, was er geen betekenis aan gehecht voor wat betreft de financiering van toetreding tot

bet buitenland. Een vergelijking van bet belang van de toetredingsvormen geeft onderstaande

tabel.

Tabel 8.8: Vergelijking belang toetredingsvormen

Gemiddelde score
accountantskantoren

Gemiddelde score
sofiwareondememingen

I. in het buitenland op reisbasis opdracbten uit te
voeren

2. zelf vestigingen op te zenen in bet buitenland
3. vestigingen op te zetten in bet buitenland in

samenwerking met lokale partners
4. vestigingen in bet buitenland te acquireren
5. relaties aan te gaan met buitenlandse collega's

op correspondentie-basis
6. mee te werken aan bet creeren van een inter-

nationaal nerwerk
7. een intemationale fusie met een andere onder-

Deming aan te gaan

-1,04 -1,21

-1,25
-1,49

-0,79
-1,42

-1,86
-1,32

-0,83
-1,54

1,20 -1,08

-1,28 -1,50
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2.5. Inyloed institutionele omgeving

Hypothese 9 veronderstelt dat in de accountancybranche een grotere gelijkenis van de internatio-

nale organisaties zal worden aangetroffen dan in de softwarebranche vanwege de institutionele

omgeving waarin de accountantskantoren opereren. Institutionalisering betekent dat ondernemin-

gen worden geconfronteerd met normatieve druk en de behoefte aan legitimering. Inderdaad

vertonen de intemationale organisaties van accountantskantoren een grote gelijkenis en ontbreekt

deze bij de softwareondememingen (de hypothese wordt geaccepteerd).

Bij de intemationale organisaties van accountantskantoren heeft de onderlinge gelijkenis onder

meer betrekking op:

I. het dominante motief om deze organisaties te vormen;

2. de were1dwijde spreiding;

3. de samenstelling van disciplines (accountancy, be1astingadviezen, organisatieadviezen);

4. de hybride structuur;

5. de organisatiestructuur:

6. de positie van het intemationale hoofdkantoor;

7. de ontwikkeling van los naar strak;

8. de toetreding tot nieuwe markten;

9. de betekenis van R&D.

Door diverse respondenten van de accountantskantoren is gesteld dat het lidmaatschap van de

intemationa1e organisatie aanvankelijk (mede) een marketinginstrument was, een visitekaartje.

Uit het onderzoek is gebleken dat het behoren bij een bepaalde groep ondememingen een

belangrijk motief was om te fuseren respectievelijk een intemationa1e fusie aan te gaan. Er was

dus behoefte aan legitimering en status. Dit soort opmerkingen en antwoorden ontbrak bij de

softwareondememingen volledig. Deze ondememingen opereren in een omgeving die veel

minder dwingend is in haar invloed op de sector:

- doelen worden nauwelijks van buitenaf opgelegd;

- beroepsregelgeving is nagenoeg afwezig;

- professionalisering zoals omschreven in paragraaf 3.3 van hoofdstuk 2 ontbreekt. WeI geldt

inmiddels ISO-certificering als een vereiste voor het lidmaatschap van de brancheorganisatie

van softwareondememingen. Een tweede verklaring voor de grote onderlinge gelijkenis van de

intemationale accountantsorganisaties bieden inzichten over oligopolistisch gedrag (conform

Dunning en Norman, 1983).
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2.6. Ioetredingsvormen varieren

Zoals de literatuur vermeldt, spelen produkt-, ondernemings-, markt- en omgevingskenmerken

een rol bij de keuze van de toetredingsvormen. Door de accountantskantoren is het aantal toege-

paste vormen geleidelijk aan teruggebracht tot een hoofdvorm met secundair (niet altijd) enige

andere vormen. De gekozen hoofdvorm - samenwerking - impliceert het opgeven van de 'go-it-

alone'-benadering. Van de softwareondernemingen is aileen Cap Volmac - tot nu toe - tot een

dergelijke conciusie gekomen.

Twee softwareondernemingen hebben een mondiale strategie. Baan past daarbij een scala aan

toetredingsvormen toe. BSO heeft gekozen voor het overnemen van Philips-vestigingen aange-

vuld met lokale acquisities. De gang van zaken de laatste jaren geeft aan dat het acquireren van

buitenlandse vestigingen een riskant proces is, zoais in de literatuur wordt opgemerkt. In 1993

belandde BSO in de rode cijfers. De overige softwareondernemingen hebben een Europese strate-

gie. CGS heeft wei de ambitie een mondiaie speier te worden. Voorlopig is het nog de vraag hoe

deze drie ondernemingen zich internationaal zullen ontwikkelen. Het opzetten of acquireren van

buiten1andse vestigingen is riskant, kost tijd respectievelijk biedt niet direct uitzicht op het

aanbieden van dienstverlening met een wereldomvattend bereik. Geacquireerde bedrijven zullen

moeten worden ingepast in het eigen dienstverleningssysteem.

Klant volgen is van dominant belang geweest bij het internationaliseren door de accountants-

kantoren. Dit motief wordt ook teruggevonden bij BSO en Baan. In haar berichtgeving naar de

pers toe geeft BSO het laatste jaar nadrukkelijk aan dat zij wil inspelen op de wensen van de

grote internationaie klanten. BSO tracht de klant te volgen in haar behoeften aan internationaie

dienstverlening. Voor Baan heeft het volgen van de klant eveneens hoge prioriteit. Het leidde tot

de ontwikkeling van Trition IT Services en tot sterke uitbreiding van het net van eigen vestigin-

gen. Baan heeft duidelijk de ambitie mondiale contracten af te sluiten en haar organisatie daarop

af te stemmen. Het zoeken van nieuwe markten buiten Nederland is in de professionele dienstver-

lening eigenlijk niet relevant. Klant volgen heeft voorrang omdat het veel profijtelijker is.
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3. InternationaIe organisatie

De hypothesen 10 en 11 zijn alleen voor de accountantskantoren onderzocht.

3.1. Hybride structuur

Hypothese 10 onderscheidt een aantal redenen om een hybride structuur te creeren: a. het

kostenaspect, b. marktineffiency, c. lokaal aanpassingsvermogen, d. noodzaak vertrouwen, e.

risisobeperking, f. institutionele omgeving. AIle internationale organisaties van de accoun-

tantskantoren zijn hybride structuren. Voor de sofiwareonderneming Baan geldt dat haar

intemationale organisatie ten dele een hybride structuur is. In onderstaande tabel wordt de

uitkomst van de bestudering van hypothese 10 voor de accountantskantoren vergeleken met de

interpretatie van de onderzoeker van de positie van Baan.

TabeI8.9: Vergelijking redenen hybride structuur

Accountantskantoren Softwareondememing Baan

Kostenaspect (deelhypotbese a)
Marktinefficiency (deeIhypotbese b)
Lok. aanpassing (deelhypotbese c)
Vertrouwen (deelhypotbese d)
Risicobeperking (deelhypotbese e)
Instit. omzevina (deelhypothese f)

verworpen
geaccepteerd
geaccepteerd
geaccepteerd
geaccepteerd
zeacceoteerd

geaccepteerd
geaccepteerd
verworpen
verworpen
geaccepteerd
verworoen

Naar aanleiding van deze tabel concludeer ik dat economische en marketingoverwegingen

leidden tot het opzetten van de hybride structuur door Baan. Deze overwegingen kunnen tijdelijk

van aard zijn. De voorkeur voor de hybride structuur kan dan ook bij toenemende ervaring en

schaalgrootte afnemen. He! aspect van de institutionele omgeving dat voor de accountantskanto-

ren erg belangrijk is, is veel minder gemakkelijk in belang te reduceren.

3.2. Centraal toezicht

Ter bestudering van hypothese 11 zijn drie vragen aan de accountantskantoren gesteld. Deze

vragen zijn ook aan de sofiwareondernemingen gesteld. De scores worden onderstaand vergele-

ken. Uit de onderstaande drie tabellen valt af te leiden dat de sofiwareondernemingen over een

strakkere, meer hierarchische en meer op beheersing gerichte internationale organisatie beschik-



ken dan de accountantskantoren. Een verklaring hiervoor is bet in belangrijke mate op eigendom

gebaseerd zijn van de intemationale organisaties. Tabel 8.10 geeft de vergelijking ten aanzien van

losse versus strakke structuur van de intemationale organisatie.

Tabel 8.10: Vergelijking losselstrakke structuur intemationale organisaties

Accountantskantoren Softwareondememingen

Gemiddelde score Gemiddelde score Gemiddelde score Gemiddelde score
kenmerken organisaties kenmerken organisaties

a. -0,40 E&Y -0,83 a. 0,40 Getronics 0
b. 0 KPMG 0,17 b. 0 CVG -0,17
c. 0 C&L 0,67 c. 1,20 BSO -0,33
d. -0,40 D&T 0 d. 0,40 CMG 1
e. 0,40 BOO -1,17 e. 1 Baan 0,50
f. -1,40 f. -1,80
Gemidd. -0,30 ·0,23 Gemidd. 0,20 0,20
score score

Tabe\ 8.11 geeft de vergelijking van de scores met betrekking tot de hierarchische kenmerken van

de intemationale organisaties.

Tabel 8.11: Vergelijking hierarchie intemationale organisaties

Accountantskantoren Softwareondememingen

Gemiddelde score Gerniddelde score Gemiddelde score Gerniddelde score
kenmerken organisaties kenmerken organisaties

a. 0,80 E&Y -0,40 a. 1,20 Getronics 0,20
b. -0,60 KPMG -0,20 b. -1,20 CVG -0,40
c. 0 c&L 2 c. -1 BSO °d. 0 OTT! 0 d. 0,60 CMG 0,60
e. -0,40 BOO -1,60 e. 1 Baan 0,20
Gemidd. -0,04 -0,04 Gemidd. 0,12 Gemidd. 0,12
score score score

Tabel 8.12 geeft de vergelijking van de scores voor bet aspect bebeersing.
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Accountantskantoren

Tabel 8.12: Vergelijlcing belang beheersing internationale organisaties

Gemiddelde score
kenmerken

Gemiddelde score
organisaties

a. 1,40 E&Y 0,20

h. 1,20 KPMG 0,40

c. 0,60 C&L 0,40

d. -0,80 DTTI 0
e. -2 BOO -0,60
Gemidd. 0,08 Gemidd. -0,08

score score

(zie voor nadere uitleg tabe15.20 en tabel 7.18)

Softwareondememingen

Gemidde1de score Gemiddelde score

kenmerken organisaties

a. 1,60 Getronics 1,60

h. 1,40 CVG -0,40

c. 0,40 BSO 0,40

d. 0 CMG 1,40

e. 1 Baan 1

Gemidd. 0,88 Gemidd. 0,80

score score

Aan de accountantskantoren en de softwareondememingen zijn twee vragen gesteld om het

belang van stafdiensten op het internationale hoofdkantoor en het Europese regiokantoor (indien

aanwezig) vast te stellen. In onderstaande twee tabellen wordt de vergelijking van de beantwoor-

ding gegeven. Voor de softwareondememingen blijkt het belang van stafdiensten groter te zijn

dan voor de accountantskantoren.

Tabel 8.13: Vergelijking be1ang stafdiensten intemationaal hoofdkantoor

Kunt u het belang aangeven van onderstaande
ondersteunende of stafdiensten op het niveau van
het internationale hoofdkantoor:
a. corporate PRimarketing
b. kwaliteitsborgmg
c. account management
d. opleidingltraining
e. informatieJcommunicatiesysteem
f. financiering
g. R&D
Gemiddelde score

Gemiddelde score
accountantskanroren

Gemiddelde score
softwareondememingen

1
1,80

-0,40
0,80
0,80
-0,80
0,40
0,51

0,80
1,60
0,40
0,20
1,40
0,80
-0,40
0,69



Tabel 8.14' YergeJijking belang stafdiensten regiokantoren

Gemiddelde score
accountantskantoren

Gemiddelde score
sofiwareondememingen

Kunt u het belang aangeven van onderstaande
ondersteunende of stafdiensten op bet niveau van
bet Europese regiokantoor:
a. corporate PRimarketing
b. kwaliteitsborging
c. account management
d. opleiding/training
e. informatielcommunicatiesysteem
f. financiering
g. R&D
Gemiddelde score

1.25
0,50
-0,50
0,75
I

-1,50
0,25
0,25

-I
1,50

2
I
2
-I
-2

0,36

3.3. Transnationale structuur

De kern van hypothese 12 is dat het uitvoeren van een internationale strategie een evenwicht

vereist tussen het lokale en het internationale aspect en daardoor resulteert in een transnatiooale

structuur. Deze hypothese is geaccepteerd voor de accountantskantoren eo verworpeo voor de

softwareoodernemingeo. Onderstaande tabel geeft eeo vergelijkeod overzicht.

Tabel 8.15: Yergelijkiog multinatiooale versus transoationale type structuur internationale

organisaties

Accountantskantoren Sofiwareondememingen

Gemiddelde score Gemiddelde score Gemiddelde score Gemiddelde score
kenmerk multinationale type kenmerk multinationale type

a. I E&Y 0 a. I Getronics 0,33
b. 0,80 KPMG 1,33 b. 1,20 CVG 0,33
c. -0,60 c&L 0 c. -1,20 BSO 0,67
Gemidd. -0,40 D&T -0,67 Gemidd. 0,33 CMG 0
score BDO 1,33 score Baan 0,33

Gemidd. 0,40 Gemidd. 0,33
score score

Gemiddelde score Gemiddelde score Gemiddelde score Gemiddelde score
kenmerk transnationale type kenmerk transnationale type

d. -2 E&Y 0,50 d. -1,60 Getronics -0,33
e. 0,80 KPMG 0,83 e. 0,20 CVG -0,83
f. 1,60 c&L 1,33 f. 0,60 BSO -0,50
g. 1,20 D&T 0,50 g. -0,80 CMG 0,67
h. 1,60 BDO 0,83 h. -0,40 Baan °i. 1,60 Gemidd. 0,80 i. 0,80 Gemidd. -0,20
Gemidd. 0,80 score Gemidd. -0,20 score
score score

(zie voor nadere uitleg tabeI5.25 en tabel 7.22)
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Mogelijke verklaringen voor het ontbreken van het transnationale type bij de softwareonder-

nemingen zijn:

- de markt waarin de ondememingen opereren is (nog) niet gemondialiseerd;

_ de ontwikkeling van de organisatie loopt (nog) achter bij de mondialisering van de markt.

Deze verklaringen impliceren dat de softwareondememingen minder behoefte ondervinden om

een mondiale strategie te voeren. Aan zowel de accountantskantoren als de softwareondememin-

gen zijn de vragen gesteld over stimulerende en be1emmerende factoren voor het voeren van een

mondiale c.q. internationale strategie. In de volgende twee tabellen worden de gemiddelde scores

met elkaar vergeleken. Uit onderstaande twee tabellen blijkt dat de betekenis van stimulerende

factoren voor de accountantskantoren groter is dan voor de softwareondememingen, terwijl voor

de belemmerende factoren het omgekeerde geldt. Dit hangt samen met de mate van intemationa-

lisatie die de organisaties hebben bereikt.

rabe1 8.16: Vergelijking stimulerende factoren mondiale sttategie

Gemiddelde score
accountantskantoren

Gemiddelde score
softwareondernemiogen

a. de toepassing van inforrnatietechnologie in de 1,60

eigen bedrijfsvoering
b. het gei'ntegreerd bedienen van mondiaal 1,80

opererende clienten
c. het concurreren met andere mondiaal 1,20

opererende aanbieders
d. het verdwijnen c.q. verrninderen van 0,20

verschil1en tussen nationale economieen
e. de hoozte van de R&D-kosten 0,40

0,60

o

-0,40

0,60

rabe18.1?: Vergelijking belemmerende factoren mondiale strategie

Gemiddelde score
accountantskantoren

Gemiddelde score
softwareondememiogen

o oa. zich voordoen van nationale verschil1en in
taal, cultuur, wet- en rege1geviog

b. ontbreken van een mondiale aanwezigheid
met vestigingen

c. ontbreken van een mondiale vraag naar
dienstverlening

d. ontbreken van voldoende capaciteit enlof
deskundigheid op het intemationale hoofd-
kantoor

-1,60 -1

-1,40 -0,60

-1,80 -1,20
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Hypothese 13 heeft alleen betrekking op de accountantskantoren en veronderstelt dat deze orga-

nisaties conform de typologie van Mintzberg zijn te typeren als professionele organisaties. Ken-

merkend voor dit type organisatie is dat het dominante coordinatiemechanisme standaardisatie

van kennis en vaardigheden is. De vraag die op deze hypothese betrekking heeft, is eveneens

gesteld aan de softwareondernemingen, Onderstaande tabel geeft een vergelijkend overzicht van

de scores.

TabeI8.18: Vergelijking coordinatiemechanismen intemationale organisaties accountantskanto-

ren en softwareondememingen

Accountantskantoren

Gemiddelde score Gemiddelde score
coord, mechanisme organisatie

a. 0,80 E&Y I
b. 0,60 KPMG 1,5
c. 1,60 C&L 2
d. 1,40 O&T 0,83
e. 1,40 BOO 0,67
f. 1,40 Gemidd. 1,44
Gemidd. 1,20 score
score

Softwareondememingen

Gemiddelde score Gemiddelde score
coord. mechanisme organisaties

a. 0,40 Getronics 0,17
b. 0,60 CVG 0,17
c. 1,20 BSO 0,67
d. 0 CMG 1,17
e. 0,80 Baan 1,33
f. 1,20 Gemidd. 0,70
Gemidd. 0,70 score
score

Coordinatiemechanismen: a = wederzijdse aanpassing, b = direct toezicht, c = standaardisatie werkprocessen, d =
standaardisatie output, e = standaardisatie kennis en vaardigheden, f = standaardisatie nonnen en waarden.

Op grond van deze tabel conc1udeer ik:

I. standaardisatie is bij de accountantskantoren verder ontwikkeld dan bij de softwareonder-

nemingen;

2. kenmerk c (standaardisatie van werkprocessen) is het belangrijkst, gevolgd door kenmerk f

(standaardisatie van nonnen en waarden);

3. kenmerk e (standaardisatie van kennis en vaardigheden) is bij geen van beide categorieen

ondernemingen bet dorninante coordinatiemechanisme,
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4.Samenvatting

4 1. Vergelijk:ing aCC!4>tatieiverwerpinghypothesen

Voor zover de hypothesen op beide sectoren betrekking hadden wordt in onderstaande tabel

samengevat of re geaccepteerd of verworpen zijn.

Tabel 8.19: VergeJijk:ing accIWtatie en verwerping van h>'JlOthesen

Hypothese Accountantskantoren Softwareondemerningen

verworpen
verworpen
verworpen

geaccepteerd
verworpen

geaccepteerd
geaccepteerd
verworpen

zeacceoteerd

geaccepteerd
geaccepteerd
verworpen
verworpen
verworpen
verworpen
verworpen
verworpen
verworpen

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
12.

Vande negen keer dat een hypothese in beide sectoren is onderzocht is het resultaat drie keer

gelijkluidend en res keer niet. De sectoren vertonen daarmee (nog) weinig overeenkomst. Op

allerlei aspecten verschillen de sector van de accountantskantoren en de softwareondernemingen

met elkaar. Het is zeer we) mogeJijk dat de branche van de softwareondememingen in de toe-

komst meer geJijkenis zaJ gaan vertonen met de accountantskantoren. Twee aspecten lijken daar-

bij van dominant belang te zijn voor de intemationalisatie:

1. het ontstaan van een institutionele (intemationale) omgeving;

2. een groeiende betekenis van intemationale opdrachten.

Kennelijk opereren de softwareondememingen nu nog in een overwegend meervoudig-nationale

(versus een mondiale) markt. In het bijzonder geJdt dit voor dienstverlening. Softwareprodukten

bevinden zich al vee) meer op een mondiale markt. Het zijn dan ook de leveranciers van software

als produkt (de standaardsoftware) die een vee) hogere graad van intemationalisatie hebben

bereikt dan de dienstverleners.

In totaal is twaalf keer een hypothese verworpen. Dit impliceert dat er nog een grote k100f is

tussen theorie en praktijk. Nader onderzoek en nieuwe (aanvullende) theorievorming is gewenst

waarbij interessante onderwerpen voor onderzoek zijn:

- de specifieke kenmerken van dienstverlenende ondememingen;

- motieven en toetredingsvormen van intemationalisatie van dienstverlenende ondernemingen.
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De verwachting lijkt gerechtvaardigd dat de markten waarop professionele-dienstverlenende

ondernemingen zich richten zich nog (verder) zulJen ontwikke1en van meervoudig-nationaal naar

mondiaal. Dit betekent dat de intemationalisatie van professionele dienstverlening zich nog

aanzienlijk verder za1 uitbreiden.

4.2. Conclusies

Enige belangrijke conclusies op grond van de vergelijking zijn:

1. Het behalen van econornisch voordeel uit internationalisatie heeft in de professione1e-

dienstveriening traditioneel geen grote betekenis.

2. In de professione1e-dienstverlening is de lokale aanwezigheid van vitaal belang en in

mindere maar ook be1angrijke mate het beschermen van de relatie met de k1ant en daardoor

het volgen van de k1ant.

3. De transactiekostenfactor is zeer beJangrijk maar de internationale organisatie behoeft Diet

op gemeenschappelijk eigendom te zijn gebaseerd. Ook een hybride structuur kan de

transactiekosten reduceren.

4. In de professionele-dienstverlening wijkt de fasering van de intemationalisatie sterk af van

die in de industrie. Een bekende fasering in de industrie is agentlverkoopkantoor/eigen

produktievestiging. De professionele-dienstverlener is direct vanaf het begin met een

'produktievestiging' aanwezig. A1s hij de k1ant voigt heeft hij bovendien in relatief geringe

mate te maken met onbekendheid met de buitenlandse markt. Daardoor is er rninder

behoefte samen te werken met een lokale partner. Anderzijds kan beroepsrege1geving juist

noodzaken tot sarnenwerking met lokale partners.

5. Mondialisering van markten is actueel maar niet voor elke grote professione1e-dienstverlener

relevant. Voor een belangrijk deel opereren de dienstverleners in meervoudig-nationale

markten.

6. Institutionalisering van de omgeving blijkt een belangrijke factor te zijn bij het bereiken van

homogeniteit tussen internationale organisaties c.q. ondememingen.

7. De hybride structuur is voor professionele-dienstverlening een aantrekkelijke toetredings-

vorm naast gemeenschappelijk eigendom. Relevante nevendoelstelJingen (naast internatio-

nalisatie als zodanig, zoals bijvoorbeeld risicospreiding) en randvoorwaarden bepalen de

uiteindelijke voorkeur. In het bijzonder institutionele ornstandigheden kunnen de voorkeur

voor de hybride structuur bepalen.
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8. De onderzochte hybride structuren beschikken anders dan in de literatuur wordt veronder-

steld, wei over een centraal toezichthoudend orgaan. GecentraIiseerde beheersing wordt toe-

gepast naar de mate dat zij wenselijk of haalbaar wordt geacht.

9. In de professionele-dienstverlening ontwikkelen de intemationale organisaties zich overwe-

gend van multinationaal naar transnationaal. Dit impliceert dat de onderlinge afhankelijkheid

en gelijkwaardigheid van de lokale (= nationale) ondememingen of organisaties toenemen

en er intensieve onderlinge communicatie plaatsvindt. Een belangrijke stimulerende factor

daarbij is de vraag naar intemationale dienstveriening met een uniforme hoge kwaIiteit.

10. De accountantskantoren en de softwareondememingen behoren tot de zogenoemde profes-

sionele-dienstverlening; de dienstverlening wordt afgestemd op individuele zakelijke klan-

ten. De intemationale organisaties van accountantskantoren voldoen aan de omschrijving

van een professionele organisatie zoals vermeld in de literatuur, voor de softwareondeme-

mingen geldt dit niet.
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9. CONCLUSIES

1. lnleiding

In dit afsluitende hoofdstuk geef ik mijn visie op de resultaten van het onderzoek. Daarbij beperk

ik mij tot de mijns inziens belangrijkste aspecten; theorie en empirie worden met elkaar gecon-

fronteerd.

2. Intemationalisatiegedrag

De economische theorie van de multinationale onderneming (o.a. Buckley, Casson, Caves,

Dunning, Teece) onderscheidt ten principale twee hoofdvormen van organisatie van activiteiten:

de markt en de onderneming. Daartussenin bevinden zich de hybride organisatievormen. In de

theorie wordt verondersteld dat de onderneming haar bestaansrecht ontleent aan het reduceren

van transactiekosten. De kosten van het tot stand brengen en effectueren van een externe

transactie (een transactie die op de markt tot stand komt) zijn hoger dan van een interne transac-

tie. Het internaliseren (= het brengen binnen de onderneming) van transacties of markten vindt

plaats omdat en zolang de baten hiervan (lagere transactiekosten) de kosten (vooral beheerskos-

ten) overtreffen. Vindt de internalisatie over de nationale grenzen heen plaats, dan ontstaat de

multinationale onderneming c.q. groeit deze. In de literatuur wordt beargumenteerd dat de kosten

van externe transacties hoog zullen zijn in kennis- en communicatie-intensieve sectoren en voor

produkten die sterk afhankelijk zijn van kwaliteitsborging.

De produktcyclus-theorie (Vernon) verklaart internationalisatie vanuit de levenscyclus van een

produkt. In de introductiefase van een produkt wordt het alleen op de thuismarkt verkocht. Om

schaalvoordelen te realiseren wordt vervolgens de export op gang gebracht. De volgende fase is

het investeren in buitenlandse produktievestigingen. In de verzadigingsfase vindt verschuiving

van de produktie plaats naar lage-lonenlanden. Als laatste verdwijnt in de neergangsfase de

produktie uit het land van oorsprong.

De intemationalisatieproces-benadering (o.a. Johanson en Vahlne) veronderstelt dat een onder-

neming haar internationalisatie geleidelijk laat toenemen. Het internationale gedrag van een on-
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dememing vertoont een ontwikkeling gebaseerd op de geleidelijke verwerving van kennis van

buitenlandse markten en activiteiten en het toepassen hiervan. Dit resulteert in een toenemende

buitenlandse betrokkenheid, wat blijkt uit een uitbreiding van haar belangen in buitenlandse

bedrijven.

Van deze drie benaderingen is het produktcyclus-model het minst relevant voor een dienstverle-

nende ondememing. Kenmerkend voor diensten is (hoewel hierop uitzonderingen bestaan) dat de

dienst wordt geproduceerd en geleverd op de lokatie waar de client deze dienst afneemt. Vaak

ook vallen produktie en consumptie van een dienst samen. De kenmerken van dienstverlening

laten onverlet dat de eerst- en laatstgenoemde benadering relevant kunnen zijn.

In de economische tbeorie van de multinationale ondememing wordt beredeneerd dat de over-

dracht van kennis via de markt niet 'het volle pond' oplevert. Dit is bij uitstek zo als de eigen-

domsrechten niet goed zijn beschermd. Verondersteld wordt dat voor een vIoeiende overdracht

van kennis vereist is dat de transacties binnen de ondememingsgrens plaatsvinden, Uit het

empirisch onderzoek blijkt dat geen van de onderzochte ondememingen intemationale dienstver-

Iening realiseert door met buitenlandse collega-ondememingen contracten via de markt af te

sluiten. In de vroege jaren van intemationalisatie van de accountantskantoren kwam dit in zekere

zin weI voor. Kantoren schakelden in het buitenland aldaar gevestigde kantoren in en inden een

bepaald percentage van de omzet. Er werd naar gestreefd dat deze relaties een structureeI en

geformaliseerd karakter kregen. Indie gevallen zijn echter hybride organisatievormen gecreeerd.

3. Hybride structuur accountantsorganisatie

Een opvallend gegeven is dat sinds het eind van de jaren tachtig de dominante organisatievorm

van de intemationale dienstverlening van de accountantskantoren de hybride (of federatieve)

structuur is en niet de structuur gebaseerd op gemeenschappelijk eigendom die op grond van de

economische theorie mag worden verwacht. Een verklaring van de voorkeur voor de hybride

organisatievorm is dat de noodzaak van vIoeiende kennisoverdracht niet sterk aanwezig is of was.
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De ontwikkeling van de intemationale organisatie van de accountantsdienstverlening vertoont een

duidelijke tendens dat de organisaties strakker worden: er komen meer procedures voor uitvoe-

ring van intemationale opdracbten, de kwaliteitsbewaking is geintensiveerd, de gebondenbeid van

lokale kantoren aan besluiten van de intemationale organisatie neemt toe en de invloed van de

intemationale afspraken op de lokale beroepsuitoefening is geleidelijk aan gegroeid. Hiermee

gaat samen een toenerning van de intemationale uitwisseling en overdracbt van kennis. Deze

overdracbt heeft betrekking op:

- de groei van intemationale opdrachten zowel in aantal als omvang (paraJIel aan de groei van de

multinationale clientenkring);

- de groeiende behoefte aan uniforme intemationale dienstveriening (impliceert rea1iseren van

scopevoordeJen, vergelijk Dunning en Nayyar);

de sinds de jaren tachtig sterk groeiende betekenis en omvang van gezamenlijke R&D (zowel

R&D-inspanning als gebruik van de resultaten) om professionele concurrentievoordelen te

creeren en schaalvoordelen te behalen.

Een belangrijke verklaringsgrond voor de keuze van de hybride structuur en het afwijzen van de

eigendomsstructuur voor de intemationale accountantsorganisaties is de aanwezigheid van een

institutionele omgeving (vergelijk o.a. Zucker en DiMaggio & Powell). Dit laatste betekent dat de

kantoren in een omgeving opereren die een bepaald gedrag legitimeert. De kenmerkende

eigendomsstructuur van het accountantskantoor is de maatschap. Bij deze organisatievorm sluiten

professionals zich bij elkaar aan en werken zij onder gemeenscbappelijke naam primair voor hun

eigen gemak. Zij blijven zeifstandig ondememer; accountants zijn gebecht aan bun zelfstandig-

beid en onafhankelijkbeid. De maatscbap als organisatievorm belemmert echter de mogelijkbeid

te worden geacquireerd. Ook is bet moeilijk rniddelen bescbikbaar te stellen voor (buitenlandse)

expansie (ten opzicbte van de ondemerning als organisatievorm). Deze omstandigheden

impliceren dat er diverse toetredingsdrempels zijn bij bet betreden van buitenlandse markten:

- de aanwezigbeid van een institutionele omgeving (vooral in de Westerse landen) betekent dat

de lokale beroepsuitoefening sterk gereguleerd wordt en dat toetreders aan tal van (vaak zware)

vereisten dienen te voldoen (neveneffect is bescherrning van de lokale kantoren);

- bet acquireren van lokale kantoren betekent verlies aan zeifstandigbeid (voor de overgenomen

kantoren) evenals bet verkopen van bet eigen kantoor aan een buitenlands kantoor: deze opties

zijn bij een sterke lokale concurrentiepositie daarom onaantrekkelijk voor het over te nemen

kantoor. Dit betekent dat bet moeilijk is interessante kantoren te acquireren.
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Bij intemationalisatie kan een ondememing ervoor kiezen toettedingsdrempels te omzeilen of te

slechten. Het slechten van toettedingsdrempels is noodzakelijk bij bet opbouwen van een eigen

net van buitenlandse vestigingen. Het realiseren van deze optie is kostbaar en vergt (veel) tijd en

managementinspanning. Ben snellere vorm van intemationalisatie met een laag investeringsni-

veau in de beginfase is de bybride of federatieve structuur waarbij de participanten overeenkomen

gezamenlijk intemationale dienstverlening aan te bieden. Bij deze intemationalisatievorm worden

manifest aanwezige toetredingsdrempels omzeild en de risico's van internationalisatie aanzienlijk

verlaagd.

Van de zes grote intemationale accountantskantoren (de "Big Six") zijn er twee waarvan de inter-

nationale organisatie is gebaseerd op eigendom; dit zijn Arthur Andersen en Price Waterhouse die

beschikken over een intemationale maatschap (AA) of diverse intemationale maatscbappen

(PW). Mogelijke verklaringen voor hun intemationalisatie 'op eigen kracht' zijn:

- bet beschikken over een zeer sterke positie op de tbuismarkt (Price Waterbouse bedient de

"blue chips");

- bet opereren met een centralistische organisatiesttuctuur (Arthur Andersen);

- het niet bebben deelgenomen aan een intemationale fusie van accountantskantoren (is wel

gedaan door de andere Big Six-kantoren);

- het in een vroeg stadium zijn gaan intemationaliseren via eigen vestigingen op basis van het

eigen klantenbestand en de vraag van de eigen klanten naar intemationale dienstverlening

(conform Porter, 1990, pag. 258-263).

Welke structuur zal superieur blijken te zijn: de internationale sttuctuur gebaseerd op eigendom

of de bybride sttuctuur? Misschien zal deze vraag nooit afdoende zijn te beantwoorden wegens

een veelheid aan verklarende factoren. Momenteel zijn belangrijke omstandigheden:

- de nationale maatschap als ondememingsvorm belemmert het creeren van een intemationale

organisatie op basis van eigendom; deze zou gemakkelijker zijn te realiseren bij de besloten

vennootschap als ondernemingsvorm;

- de kantoren en hun intemationale organisaties gaan zich steeds meer als ondememing gedra-

gen: centrale bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn en worden successievelijk uitge-

breid en verzwaard, gecentraliseerde besluitvorming wordt versterkt en de naleving van beslui-

ten bewaakt, in toenemende mate worden op centraal niveau plannen voor de gebele organisatie

ontwikkeld.
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4. Internationalisatiemotieven

Het primaire motief voor de intemationalisatie van de accountantskantoren was het beschermen

van de relatie met de client en in verband daarmee 'bet volgen van de klant' bij het ontwikkelen

van de dienstveriening. Daamaast was groei een belangrijk motief (groei in omvang, omzet,

kracht, winstgevendheid). Het realiseren van schaalvoordeJen bij de exploitatie van R&D-

resultaten speelt pas sinds eindjaren tachtig een (groeiende) rol.

Het primaire motief voor de intemationalisatie van de softwareondememingen was -naast

uiteraard groei- risicospreiding. Deze reden was dominant voor Cap Gemini Sogeti en CMG. Het

bereiken van een bepaalde omvang op de intemationaie markt heeft een belangrijke rol gespeeld

bij de expansie van Cap Gemini Sogeti en Getronics. Het realiseren van nieuwe groei bij

afnemende binnenlandse groeimogelijkheden is evident aanwezig bij de intemationalisatie van

Volmac en BSO. R&D vormde aileen voor Volmac en Baan aanleiding om de intemationalisatie

uit te breiden; Volmac fuseerde met Cap Gemini in het licht van vereiste toekomstige R&D-

investeringen (noodzakelijk om hoge toegevoegde waarde in de dienstveriening te kunnen

leveren).

Het intemationaal exploiteren -en daarmee overdragen- van kennis is volgens de economische

theorie gemakkeJijker te realiseren binnen een intemationaie structuur gebaseerd op eigendom

dan binnen een hybride structuur of via de markt. Dit aspect is herkenbaar in de internationalisa-

tie van Volmac (opzetten eigen vestigingen in het buitenland in de jaren zeventig en tachtig) en

Baan (voorai sinds de jaren negentig). Intemationaie kennisoverdracht wordt thans ook duidelijk

nagestreefd door BSO (ten behoeve van het uitvoeren van intemationaie opdrachten) en Cap

Gemini Sogeti (rowel ten behoeve van intemationaie opdrachten ais behaien van schaalvoor-

delen). Zij is eveneens van groeiende betekenis voor CMG en Getronics.



244

5. Toetredingsvormen sofiwareondernemingen

De dominante toetredingsvorm voor de onderzochte softwareondememingen is eigen vestigingen.

Volmac heeft eind jaren tachtig geprobeerd een intemationale hybride structuur te creeren. Dit

initiatief is mislukt. Belangrijk daarbij is naar mijn mening dat de noodzaak van het opzetten van

een dergelijke structuur onvoldoende werd onderkend bij de mogelijke participanten. Belangrijke

redenen daarvoor zijn:

I. een institutionele omgeving ontbreekt (in dit opzicht geen toetredingsdrempel);

2. er was nauwelijks vraag naar intemationale dienstverlening;

3. het management van de softwareondememingen was in het verleden (zeer) succesvol op de

lokale markt.

Baan heeft ten behoeve van de verkoop en distributie van haar softwareprodukt vanaf eind jaren

tachtig een hybride structuur gecreeerd in combinatie met (een toenemend aantal) eigen

buitenlandse vestigingen. Sinds 1993 werkt de ondememing aan het rea1iseren van een hybride

structuur om intemationale dienstveriening rond het eigen softwareprodukt aan te bieden; ook dit

vindt plaats in combinatie met eigen vestigingen. Daarmee is Baan de enige onderzochte

softwareondememing die hybride structuren ontwikkelt in het kader van haar intemationalisatie.

Gegeven haar hoge R&D-investeringsniveau is het voor deze ondememing van levensbelang het

aantal produktinstallaties te vergroten, intemationale klanten te bedienen en het opereren op

mondiaal niveau te bereiken.

6. Internationale structuur

Het concept van de transnationale structuur is door Bartlett en Ghoshal ontwikkeld door voort te

borduren op visies en concepten van (o.a.) Behrman, Hedlund en Prahalad en Doz. Lokale (d.w.z.

nationale) accountantskantoren die een samenwerking aangaan om intemationale dienstveriening

aan te bieden, vormen in de terminologie van Bartlett en Ghoshal bij nitstek een multinationale

structuur. Deze structuur houdt in dat de nationale ondememingen, i.c. kantoren, in hoge mate

autonoom zijn. In wezen gaat het daarbij om de autonomie van de individuele beroepsoefenaren;

die oefenen onder gemeenschappelijke naam een praktijk nit.

Elke intemationale organisatie dient het jniste evenwicht te vinden en behouden tussen differen-

tiatie op nationaal niveau (om adequaat in te spelen op specifieke lokale omstandigheden) en
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integratie op intemationaal niveau (om als ren intemationale aanbieder te opereren). Een

multinationale structuur mist per definitie intemationale integratie. Als deze door organisatori-

sche maatregelen tot stand wordt gebracht, ontstaat een transnationale structuur (conform Bartlett,

1986). Deze structuur maakt internationaal uniforme dienstveriening mogelijk, op basis van

systematisering en standaardisatie van de dienstveriening over de nationale grenzen heen.

Tegelijkertijd wordt intemationale branding een realiteit, het opereren onder ren merknaam. Op

deze wijze wordt de intemationale concurrentiepositie versterkt en worden schaal- en scope-

voordelen gerealiseerd (vergelijk o.a. Caves, 1982, Porter, 1990).

Het transnationale concept impliceert de erkenning dat de nationale participanten wederzijds

afbankelijk zijn: ze hebben elkaar nodig om opdrachten en R&D-projecten uit te voeren, ze doen

een beroep op elkaars capaciteiten en deskundigheden en ze !eren ook van elkaar. De internatio-

nale accountantsorganisaties hebben een duidelijk belang bij het ontwikkelen van een transnatio-

nale structuur. Tegelijkertijd is duidelijk dat er binnen de lokale kantoren weerstanden tegen

intemationale integratie aanwezig zijn. (Dit wordt geillustreerd met het feit dat de onderzochte

intemationale organisaties nog lang niet in alle landen onder een naam werken, wat wel een

doelstelling is.) Bij de onderzochte accountantskantoren neemt de intemationale integratie

niettemin toe. Als in aanmerking wordt genomen dat de eerste intemationale accountantsorgani-

saties begin jaren zeventig werden opgericht, dan heeft zich een belangrijke ontwikkeling van

'los' richting 'strak' voorgedaan. Deze ontwikkeling heeft bepaald nog niet haar eindpunt (of

keerpunt) bereikt.

Van de onderzochte sofiwarondememingen heeft Cap Gemini Sogeti in 1992 het transnationale

concept expliciet geadopteerd. De nationale ondememingen hebben binnen de intemationale

groep niet alleen een lokale taak: om clienten te bedienen maar ook om voor bepaalde marktsecto-

ren als competence center (expertisecentrum) te fungeren voor de gebele groep. Integratie wordt

daarnaast nagestreefd door intemationaal uniforme dienstveriening te ontwikkelen.

BSO legitimeert haar intemationalisatie-inspanningen de laatste jaren nadrukkelijk op basis van

de wens intemationale opdrachten nit te voeren. Vanuit een sterk gedifferentieerde situatie werkt

ook deze organisatie aan intemationale integratie en coordinatie om de gewenste dienstveriening

te kunnen aanbieden. CMG is (nog) in te weinig landen gevestigd om het transnationale concept

relevant te doen zijn; Getronics bedient lokale markten. Voor Baan is het transnationale concept

ook slechts in beperkte mate relevant. De ondememing is in 35 landen (direct of indirect)
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gevestigd en sluit in toenemende mate internationale contracten af. De kennisoverdracbt vindt

echter in boofdzaak plaats vanuit bet intemationale boofdkantoor naar de lokale bedrijven; deze

beeft betrekking op bet produkt en de dienstverlening. Wederzijdse afhankelijkbeid is nauwelijks

aanwezig.

7. Vergelijking sectoren

Ret intemationalisatiegedrag van de onderzocbte softwareondememingen levert een aanzienlijk

minder belder beeld op dan bij de accountantskantoren. Er is sprake van een grotere varieteit aan

intemationalisatiemotieven en toetredingsvormen en van de fase waarin intemationalisatie zicb

bevindt. Dit impliceert dat bet lastiger is om uitspraken te doen over de relevantie van theoreti-

scbe inzicbten en om conclusies te generaliseren.

De verschillen tussen bet intemationalisatiegedrag van de accountantskantoren en de softwareon-

dememingen kunnen worden verklaard uit:

- de leeftijd van de organisaties en bet beroep; bet beroep van accountant is ruim bonderd jaar

oud, dat van softwaredienstverlener zo'n dertig jaar;

- de softwareondememingen opereren in een DOgnauwelijks gemstitutionaliseerde omgeving, de

accountantskantoren in een geinstitutionaliseerde;

vanouds bestaat er bij clienten in de Verenigde Staten en Engeland en in iets mindere mate ook

in Nederland een sterke voorkeur te werken met een accountant (een auditor en een advisor)

worldwide; de betekenis van internationale opdrachten en scopevoordelen varieert daardoor

tussen de accountantskantoren en de softwareondememingen;

- de betekenis van scbaalvoordelen als gevolg van gepleegde R&D-inspanningen loopt uiteen; zij

is bij de accountantskantoren (nog) groter dan bij de softwareondememingen;

_ de beersende organisatievorm voor de uitvoering van opdracbten verschilt, de softwareon-

dememingen zijn vennootscbappen (B.V. of N.V.), de accountantskantoren bebben een

maatscbapstructuur.
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8. Toekoourtverwachting

De accountant is van oorsprong een individuele beroepsbeoefenaar die op basis van een persoon-

lijke relatie zijn client diensten verleent. Inmiddels is de accountantsverklaring een commodity

geworden. De verklaring komt op een gestandaardiseerde wijze tot stand en de afnemers (clienten

en overige gebruikers) maken Diet of nauwelijks nog onderscheid tussen de accountantsverklaring

afgegeven door het ene of een ander kantoor.

Het gaat de afnemer steeds minder om de professional en meer om zijn 'produkt'. Deze tendens,

naast andere tendensen (zoals de verharding van de concurrentiestrijd), duidt erop dat het

accountantskantoor steeds minder een samenwerkingsverband van professionals en steeds meer

een 'gewone' ondememing wordt. Ten opzichte van de maatschapsvorm heeft de vennootschaps-

vorm aIs voordeien meer slagkracht en slagvaardigheid door de grotere beheersingsmogelijkhe-

den en de eenvoudiger eigendoms- en zeggenschapstructuur. Het ligt dan ook in de lijn der

verwachting dat de maatschapsvorm zaI worden vervangen door de vennootschapsvorm. Te meer

is dit aannemelijk omdat de kantoren ertoe gedwongen worden zich effectiever te gaan bescher-

men tegen beroepsaansprakelijkbeid 1• Als de nationaIe kantoren worden omgezet in (besloten)

vennootschappen, is een logische volgende stap dat de intemationale organisaties eveneens

worden omgezet in een vennootschap en de intemationale organisaties de eigendom verwerven

van de nationaIe vennootschappen.

Een kenmerk van een markt die volwas sen wordt, is dat het aantal aanbieders afneemt en dat deze

aanbieders mondiaIe spe1ers worden. Deze ontwikkeling is herkenbaar in de accountancybranche

waar in de jaren tachtig de 'Big Nine' werd gereduceerd tot de 'Big Six'. Een verdere concentratie

zal zich eerder voltrekken doordat kleinere aanbieders zich aansluiten bij de 'Big Six' dan door

een fusie binnen de 'Big Six'.

Ook de softwaredienstveriening kent in haar relatief korte bestaan een ontwikkeling van op de

persoon van de opdrachtgever gerichte dienstverlening richting standaardisatie en industrialisatie

(met behulp van uniforme methoden, gebruik van generieke hulpmiddelen en pakketsoftware).

I KPMG heeft na bet schrijven van deze Conclusies aangekondigd de maatschap te willen omzetten in een
naamloze vennootschap voor 1996. De bestuursvoorzitter van Moret Ernst & Young gat a1s reactie: 'De maatschap-
pen zoals die decennia geleden werden opgezet, zijn natuurlijk niet bedoeld voor grote ondernerningen met 4000 tot
5000 werknemers' (bron Elan, september 1994).
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Deze ontwikkeJing za1 zich in de nabije toekomst nog krachtig voortzetten. Onduidelijk is wat de

positie van het maatwerk (de maatwerksoftware) za1 worden. Sinds het midden van de jaren

tachtig is er in toenemende mate goede pakketsoftware op de markt, wat heeft geleid tot een

verschuiving in bestedingen van maatwerksoftware naar pakketsoftware. Branchespecialisten zijn

van meuing dat deze ontwikkeJing za1 voortduren. In de markt voor maatwerksoftware staan de

tarieven onder druk; in het bijzonder geldt dit voor detachering, het inhuren van tijdelijk

softwarepersoneel. Deels is dit een gevolg van de verschuiving van maat- naar produktsoftware,

deels van de toetreding van nieuwe aanbieders tot de markt. Een wezenlijke vraag is wat de core

business van de softwareondememingen za1 gaan worden: bet geven van adviezen, bet bouwen

van software volgens specificatie van de klant, bet op de markt brengen van softwareprodukten of

een combinatie daarvan. Het geven van adviezen en bet bouwen van software zijn twee in

principe conflicterende rollen. Een vraag is of het mogelijk blijkt deze rollen op een succesvolle

wijze door een organisatie te laten vervullen.

Een fundamentele vraag is boe de markt van maatwerksoftware zicb za1 ontwikke!en. Denkbaar

is dat er twee duidelijk onderscbeiden gebieden worden gevormd, consultancy en detacbering,

waarop zicb verscbillende bedrijven ricbten, al dan niet dee! uitmakend van een organisatie. Op

de consultancymarkt zullen de softwareondememingen moeten concurreren met (o.a.) de

accountantskantoren. Denkbaar is dat daarmee samenwerkingsverbanden zullen worden

aangegaan. Op de detacberingmarkt zullen zij moeten concurreren met de uitzendorganisaties;

ook daarmee zijn samenwerkingsverbanden denkbaar. Daamaast is een optie dat de softwareon-

dememingen zicb uitdrukkelijker zullen gaan manifesteren op de markt van softwareprodukten.

Bovendien zullen de softwareondememingen om toonaangevend te zijn tot de mondiale spelers

moeten gaan beboren. Niet onwaarscbijnlijk lijkt te zijn een intemationale concentratie van

spe!ers om als mondiale aanbieder te kunnen optreden.

Voor elke ondememing die op de intemationale markt wi! opereren za1 baar succes mede worden

bepaald door de afstemming tussen de internationale organisatiestructuur en de aard van de

markt. Daarbij zijn drie criteria te onderscbeiden: efficiency, learning en responsiveness (Bartlett

en Gboshal). Efficiency vereist wereldwijde coordinatie en integratie van activiteiten en proces-

sen. Learning impliceert de wereldwijde exploitatie van bescbikbare kennis, vaardigheden en

bekwaamheden. Responsiveness betekent dat de lokale bedrijven aan de lokale omstandigbeden

en eisen aangepaste diensten zullen moeten aanbieden. Een ondememing die een gestandaardi-

seerd produkt levert voor de wereldmarkt vult deze criteria anders in dan bijvoorbeeld een
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ondememing die zich richt op lokale dienstverlening, aI dan niet binnen het kader van internatio-

nale opdrachten. Dit impliceert dat de overige door Bartlett en Ghoshal onderscheiden typen (het

intemationale, het multinationale en het mondiale type) niet zonder meer hoeven te transformeren

in het transnationale type. Vervolgonderzoek is gewenst naar de factoren die het ontstaan van

deze typen en de overgang naar een ander type bepalen c.q. wenselijk maken. Van wezenlijke

betekenis voor de ontwikkeling van de intemationale structuur van de dienstverlening zal mijns

inziens dienen te zijn de ontwikkeling van het eigen clientenbestand, Lokaal of beperkt inter-

nationaal opererende clienten stellen andere eisen dan mondiale clienten; de behoefte aan lokale

differentiatie enerzijds en mondiale integratie anderzijds kan voor verschillende intemationale

accountantskantoren sterk uiteenlopen.
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SAMENV ATIING

1. InIeiding

In het bijzonder vanaf de jaren zeventig heeft intemationalisatie in het bedrijfsleven snel aan

betekenis gewonnen. Een toenemend aantal ondememingen opereert intemationaal en zelfs

mondiaal. In een groeiend aantal marktsegmenten is intemationalisatie noodzakelijk om te

overIeven. Dit geldt niet alleen voor produktieondememingen maar ook voor dienstverIenende

ondememingen. Grensbelemmeringen vallen steeds meer weg. Tot de nieuwe vestigingsplaatsen

behoren de snel opbloeiende economieen in vooral Zuid/Oost-Azie.

Na de Tweede Wereldoorlog is de dienstensector in omvang en belang structureel sterk toegeno-

men. Vooral de professionele (of zakelijke) diensten hebben de groei van de dienstensector

bepaald. Van belang hierbij is dat de toenemende concurrentie in het bedrijfsleven vraagt om

ondersteuning door hoogwaardige dienstveriening. Tot de branches die aanzienlijk in omvang en

betekenis zijn toegenomen, behoren accountancy en softwaredienstverIening.

Het beroep van accountant ontstond in de tweede helft van de vorige eeuw. Van oorsprong en van

professie is de accountant een individueJe beroepsbeoefenaar. Gewoonlijk wordt samengewerkt

met andere accountants binnen een kantoor en in belangrijke mate eveneens met beoefenaren van

andere dienstverIenende beroepen. In de loop van deze eeuw zijn de grootste Nederlandse

accountantskantoren uitgegroeid tot maatschappen of samenwerkingsverbanden van maatschap-

pen van enige honderden vennoten (accountants, belastingadviseurs, management consultants) en

enige duizenden medewerkers. De accountants opereren in een gemstitutionaliseerde omgeving.

De softwaredienstveriening is ontstaan na en als gevolg van de introductie van de computer en is

tot bloei gekomen vanaf de jaren zestig. Aan het eind van de jaren tachtig is de groei van deze

markt sterk teruggeJopen. De grootste Nederlandse ondememingen in deze branche omvatten

thans enige duizenden medewerkers en bieden diensten aan zoals het bouwen van computerpro-

gramma's (= software), consultancy, opleiding en training en beheer van computerfaciliteiten. De

omgeving is (nog) nauwelijks gemstitutioneerd.
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Intemationalisatie speelt bij de accountantskantoren een belangrijke rol sinds de jaren zestig-

zeventig. Uit bet onderzoek blijkt dat de wens de klant te volgen bet ontwikkelen van de dienst-

verlening beeft bepaald. De acbterliggende motivering is steeds geweest het beschermen van de

relatie met de client en de bestaande stroom aan werk. Dit betreft de dienstverlening in buiten- en

binnenland. Om intemationale dienstveriening te realiseren zijn intemationale organisaties van

nationale accountantskantoren opgericht. Ten tijde van het onderzoek omvatten deze organisaties

voor de grote kantoren meer dan honderd landen verspreid over de wereld.

Voor de onderzochte softwareondememingen heeft intemationalisatie tot de jaren negentig over-

wegend geen rol van betekenis gespeeld. In het onderzoek komt naar voren dat enerzijds de

binnenlandse markt voldoende mogelijkheden tot groei hood, en dat zij anderzijds nauwelijks

werden geconfronteerd met vraag naar intemationale dienstveriening. Sindsdien is intematio-

nalisatie een zeer belangrijke rol gaan vervullen bij de verdere ontwikkeling van de grote

softwareondememingen en bij bet groot-worden als zodanig. De redenen om te intemationalise-

ren lopen sterk uiteen. Intemationalisatie heeft bovendien nog lang niet die betekenis en omvang

gekregen als voor de accountantskantoren.

Teneinde meer kennis van en inzicbt in intemationalisatie van professionele-dienstverlening te

verwerven is de intemationalisatie in beide bovengenoemde branches onderzocht. Daartoe zijn

drie centrale onderzoeksvragen geformuleerd:

1. wat waren de motieven tot intemationalisatie;

2. voor welke toetredingsvormen tot de buitenlandse markt is gekozen in het proces van

intemationalisatie;

3. wat zijn de gevolgen van intemationalisatie, in het bijzonder met betrekking tot de structuur en

het management van de internationale dienstverlening.
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2. Bet theoretische kader

2.1 lntemationalisatiemotieven

2 1.1 Intemalisatie- en transactiekostentheorie

In de intemalisatie- en transactiekostentheorie staat de vraag centraal over welke voordelen de

multinationaJe ondememing beschikt ten opzicbte van de lokaJe ondememing. Van fundamenteel

belang is dat de multinationaJe ondememing wordt geacbt in staat te zijn de transactiekosten te

reduceren. Deze kosten vloeien voort uit de overdracbt van kennis. De multinationaJe ondeme-

ming kan kennis intemationaal exploiteren - en daardoor scbaalvoordelen realiseren - zonder

wisseling van eigendom en zonder dat markttransacties plaatsvinden. Op grond van deze theorie

zijn drie hypothesen geformuleerd waarvan de essentie is:

I. de intemationalisatie vindt plaats om economiscb voordeel te bebalen uit bet exploiteren van

kennis (hypothese I);

2. de ondememing intemationaliseert omdat zij een concurrentievoordeel heeft (bv. kennis,

reputatie), zij lokaaJ aanwezig moet zijn (bv. om de klant te bedienen) (de lokatiefactor) en zij

kennis soepel wil overdragen; van deze drie factoren is de laatstgenoemde (de transactiekos-

tenfactor) de belangrijkste (hypothese 2);

3. de intemationalisatie vindt plaats op basis van eigendom van de buitenlandse vestigingen

(bypothese 3).

2.1.2. Strategische en marketingstrategiscbe theorie

In de literatuur over ondememings- en marketingstrategie wordt een groot aantal intematio-

nalisatiemotieven genoemd. Ook hier krijgt bet realiseren van scbaalvoordelen veel aandacbt.

Daamaast is bet inspelen op wensen van afnemers van fundamenteel belang in bet overleven in

de concurrentiestrijd. Specifiek voor professionele-dienstverlening geldt dat de klant een

belangrijke bron is van strategiscbe actie. Vaak is voor dit type ondememing intemationalisatie

een voorwaarde om belangrijke of vooruitstrevende klanten te bebouden. Dit impliceert dat

onderuemingen vergelijkbare strategieen kunnen voeren. DergeIijke ondememingen beboren tot

dezelfde strategiscbe groep. De bypothese (hypothese 4) luidt in bet kort:

de belangrijkste reden van internationalisatie is bet (blijven) bedienen van intemationa1iserende

klanten.
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2.2. Toetred.ingsvormen

2.2 1 Toetredingsvormen in het algemeen

De keuze van de toetredingsvorm(en) van de buitenlandse markt(en) is afhankelijk van een brede

varieteit aan factoren. Deze zijn onder te verdelen in produkt-, ondernemings-, markt- en omge-

vingskenmerken. In diverse benaderingen wordt ervan uitgegaan dat het toetredingsgedrag van

intemationaliserende ondememingen in de loop van de tijd een ontwikkeling doormaakt. Toe-

treden impliceert het overwinnen van toetredingsbarrieres, Een ondememing doet dit op eigen

kracht of in samenwerking met andere ondemerningen. Het voeren van een mondiale concurren-

tiestrijd in het bijzonder vereist doorgaans dat samenwerkingsverbanden worden aangegaan, Van

deze theorie zijn drie hypothesen afgeleid (samengevat):

1. intemationalisatie komt onverwacht op gang, waardoor er sprake is van onbekendheid met de

buitenlandse markt. Dit beeft tot gevolg dat in eerste instantie wordt samengewerkt met een

buitenlandse partner. Geleidelijk wordt de eigen inbreng en betrokkenheid vergroot ten koste

van de partner (hypothese 5);

2. de aanwezigheid van toetredingsbarrieres noodzaakt bij intemationalisatie tot samenwerking

met een lokale partner (hypothese 6);

3. de mondialisering van de markt heeft geleid tot een intemationale fusie (hypothese 7).

2.2.2. Toetredingsvormen dienstverlening

Professionele-dienstverlening is veelal lokatiegebonden. Intemationalisatie vereist aanwezigheid

in de markt die de ondememing wil bedienen. In de literatuur is er een belangrijke stroming die

veronderstelt dat de keuze van de vorm van toetreding wordt bepaald door de kennis van de be-

treffende markt. Deze kennis is groter als de ondememing haar klant volgt dan als zij een nieuwe

markt zoekt, Meer kennis impliceert minder onzekerheid en risico en een grotere bereidheid be-

trokken te raken bij die markt. De betrokkenheid blijkt uit het beschikbaar stellen van eigen

middelen specifiek voor een markt. De hypothese (8) luidt samengevat:

als een ondememing intemationaliseert om de klant te volgen is de inzet van eigen middelen

groter dan bij het zoeken van een nieuwe markt,
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2.2 3. Institutioneel isomorfisme

Elke organisatie wordt geconfronteerd met een zekere normatieve druk van buiten. Onder deze

druk hebben organisaties behoefte aan legitimering; ze nemen institutionele elementen over uit

hun omgeving. Binnen de theorie van het institutioneel isomorfisme wordt verondersteld dat het

rationeel omgaan met onzekerheid en beperkingen binnen een gemstitutionaliseerde omgeving

leidt tot homogeniteit (geJijkvormigheid) in structuur, cultuur en prestatie. Beroepsorganisaties,

de eisen die zij stellen aan lokale beroepsuitoefening en de aanwezigheid van een beroepsoplei-

ding vervullen hierbij een belangrijke ro!. Isomorfisme kan internationalisatie bevorderen en de

vorm van toetreding beinvloeden, De essentie van de hypothese (9) is:

door de aanwezigheid van een institutionele omgeving voor de accountantskantoren is hun

internationalisatie meer geJijkvormig (geworden) dan van de sofiwareondernemingen.

2.3 Intemationale organisatie

2 3.1. De hybride structuur

In de economische organisatietheorie worden drie generieke organisatievormen onderscheiden:

de markt, de hybride structuur en de hierarchic. Hierarchie is in dit verband een ander woord voor

onderneming en duidt erop dat de organisatie gebaseerd is op gemeenschappeJijk eigendom. De

hybride structuur wordt gezien als tussenvorm met betrekking tot prikkels, aanpassingsvermogen,

beheerskosten en beheersingsmogelijkbeden. De deeInemers behouden hun zeifstandigheid maar

verbinden zich wei aan elkaar, doorgaans voor de lange termijn. De eisen gesteld aan de

internationale organisatie kunnen - in combinatie - resulteren in een voorkeur voor de hybride

structuur. Een tweetal hypothesen (10 en 11) is opgesteld om deze theorie te toetsen. Kort samen-

gevat luiden deze:

1. de hybride structuur is gekozen met als redenen: a. kostenbeheersing, b. suboptimale markt-

transacties vermijden, c. lokaal aanpassingsvermogen bewaren, d. noodzaak te steunen op

onderling vertrouwen, e. het risico is groot, f. noodzaak te voldoen aan lokale legitimering;

2. de hybride structuur mist een centraal beheersorgaan.
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2 3 2 De transnationale structuur

Een toenemend aantal markten (marktsegmenten) ontwikkelt zich van meervoudig-nationaal naar

mondiaal. Mondialisering betekent dat over de nationale grenzen heen een gemtegreerde inter-

nationale strategie dient te worden geunplementeerd. De organisatiestructuur die hierbij past is

conform Bartlett en Ghoshal (1989) het transnationale type. Kenmerkend voor dit type is de

erkenning van lokaal gedifferentieerde bijdragen, de grote mate van interdependentie tussen en

gelijkwaardigheid van lokale bedrijfseenheden en het streven naar evenwicht tussen intemationa-

Ie integratie en lokale flexibiliteit De hypothese (12) op grond van deze theorie komt hierop neer:

het met elkaar in even wicht brengen van de intemationale en de lokale dimensie van intemationa-

lisatie van de dienstveriening resulteert inde transnationale structuur.

2 3 3 De professionele structuur

Een van de organisatietypen gedefinieerd door Mintzberg is de professionele organisatie (of

professionele bureaucratie). Dit type organisatie steunt idealiter op standaardisatie van kennis en

vaardigheden als coordinatiemechanisme. Zij is een federatie waarbij zelfstandige beroepsbe-

oefenaren of eenheden van beroepsbeoefenaren zich verenigen om een gemeenschappelijk doel te

realiseren. Deze organisatiestructuur is conform Ouehi (1980) doelmatig onder omstandigheden

van grote prestatie-onzekerheid en weinig opportunisme. Het bestuur van de professionele

organisatie dicteert het beleid Diet maar zoekt steun bij de leden. De hypothese (13) afgeleid van

deze theorie houdt in het kort in:

de intemationale organisaties van de accountantskantoren - ten behoeve van de internationale

dienstverlening - zijn professionele organisaties; hun dominante coordinatiemecbanisme is

standaardisatie van kennis en vaardigheden.

3. Metbodologische verantwoording

3 1 Easen onderzoek

In vergelijking met industriele ondememingen is er nog weinig onderzoek gedaan naar intematio-

nalisatie van professionele-dienstverlening. Dit onderzoek is daarom exploratief van aard

geweest. De eerste fase bestond uit literatuurstudie en empirisch onderzoek bij tien ondememin-
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gen. Voor bet onderzoek is een gestructureerde vragenlijst gebruikt die uit open en gesloten

vragen bestond. In de daaropvolgende fase zijn casebeschrijvingen van de onderzocbte ondeme-

mingen opgesteld, is de literatuur nader bestudeerd en zijn dertien bypotbesen geformuleerd.

Deze hypotbesen zijn beoordeeld na het uitvoeren van de tweede empirische onderzoekronde bij

dezelfde ondememingen. In deze ronde is gebruik gemaakt van een gestructureerde vragenlijst

met gesloten vragen, waarbij de meeste vragen op een 5-puntsschaal beantwoord moesten

worden. Tenslotte zijn de onderzoekresultaten van de twee branches aan deskundigen (bijlage 5)

voorgelegd en met elkaar vergeleken.

3.2. Methodologie

Voor bet uitvoeren van het onderzoek is als metbodologie gekozen de casestudie. Deze benade-

ring is zeer geschikt voor de analyse van een actueel verschijnsel in de context van de concrete

werkelijkheid waarbij:

- de grenzen tussen verschijnsel en context niet echt duidelijk zijn;

- verscheidene bronnen van bewijs gebruikt worden (Yin, 1989, Emory, 1985).

Bovendien is gekozen voor de bestudering van een reeks van overeenkomstige gevallen. Dit

vergrootte de mogelijkheid te komen tot generaliseerbaarheid van de uitkomsten. De casestudies

zijn gebruikt om de hypothesen te beoordelen.

3.3. De ondememingen

In twee branches, de accountancy- en de softwaredienstverlening, zijn de vijf grootste Nederland-

se aanbieders (1992) geselecteerd met buitenlandse activiteiten c.q. verbindingen. Het selecteren

van twee duidelijk van elkaar verschillende branches en van vijf ondemerningen per branche met

een zekere variatie in omvang en andere kenmerken impliceert dat er sprake is van een tbeoreti-

sche replicatie (Yin, 1989). Het is daardoor mogelijk tot steviger conclusies te komen. De

geselecteerde accountantskantoren zijn: Moret Ernst & Young, KPMG Klynveld, Coopers &

Lybrand, Deloitte & Touche, BDO CampsObers. De geselecteerde software-ondememingen zijn:

Getronics, Cap Volmac Group, BSO/Origin, CMG, Baan.
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3 4 Dataverwerving

Voor het verzamelen van data van de onderzochte ondememingen is gebruik gemaakt van ver-

schillende informatiebronnen. Naast mondelinge informatie is beschikt over jaarverslagen,

geschiedbeschrijvingen en brochures van de ondememingen, onderzoekrapporten en voora! ook

artikeien in de vak- en financiele pers. Er zijn twee interviewrondes uitgevoerd. De na de tweede

interviewronde geactualiseerde casebeschrijvingen en opgestelde gespreksverslagen zijn ter

goedkeuring voorgeiegd aan de respondenten (een lid van het topmanagement van een van de

onderzochte ondernerningen) en zijn tevens door tenrninste een colJega van elk van de responden-

ten gefiatteerd.

4. De grote accountantskantoren in Nederland

4.1. Inleiding

Sinds het ontstaan in de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt de accountancydienstveriening

gekenrnerkt door professionalisering, schaalvergroting en verbreding van de adviesfunctie. Na de

Tweede WereJdooriog wordt ook intemationalisatie belangrijk. Deze processen hebben zich

geleideJijk voltrokken. De schaalvergroting is vooraJ tot stand gekomen door fusies van kantoren;

de schaalvergroting en internationalisatie in het bedrijfsleven stimuleerden dit. De groei van de

kantoren is mede tot stand gekomen door samenwerking met belastingadvies- en management

consultancybureaus. Intemationalisatie is op overheersende wijze vormgegeven door internatio-

nale samenwerkingsverbanden te creeren.

Tabel 1; De gr<>teNederiandse accountantskantoren in 1993

4.435
3.748
3.658
3.186
975

Moret Ernst & Young
KPMG K1ynveld
Coopers & Lybrand
Deloitte & Touche
BDO Camnsffbers

Omzetin
min gulden

751,0
703,4
685,9
481,1
138,0

Medewerkers
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4.2 Moret Ernst & Young

De oorsprong van Moret Ernst & Young clateert van 1883. De betekenis van internationalisatie

neemt sinds de jaren vijftig geleidelijk toe. Een expansief beleid wordt ontwikkeld vanaf de jaren

zeventig. Dit omvat naast het onderhouden van correspondentschappen bet uitbouwen van het

bnitenlandse net van eigen vestigingen. Tevens wordt een Europese samenwerking aangegaan die

na enkele jaren weer wordt beeindigd. Eind 1979 is een tamelijk omvangrijk net van buitenlandse

vestigingen gerealiseerd. In 1980 komt een samenwerking tot stand tussen een aantal Europese

kantoren en het Amerikaanse kantoor Arthur Young waarin ook Moret participeert. Het opbou-

wen van het eigen buitenlandse net wordt dan beeindigd. In 1989 volgt de intemationale fusie

tussen Arthur Young en Ernst & Whinney. Moret is om drie redenen voorstander van deze fusie:

zij levert een betere geografische spreiding op, de verdeling van marktaandelen over diverse

branches vertoont een zekere complementariteit en de combinatie zal over een breder draagvlak

beschikken voor investeringen in technologie, kennis en apparatuur en voor specialistische

dienstverlening. Sindsdien is in internationaal verband gewerkt aan het versterken van de nieuwe

internationale organisatie. De doelstelling die in de dienstverlening wordt nagestreefd, is te

opereren als 'one firm, worldwide'.

4.3. KPMG Klynveld

De grondlegger van de Nederlandse KPMG-organisatie is KlijnveId die zich in 1917 als

zelfstandig accountant vestigt. BeIangrijk voor de ontwikkeling van het kantoor is de verwerving

van grote internationale clienten. Typerend voor het internationalisatiebeleid van dit kantoor is

het volgen van de klant en het opereren op eigen kracht. Dit wordt vanaf eind jaren veertig

nagestreefd. Een behoorlijk netwerk van buitenlandse vestigingen wordt opgebouwd. Ter

aanvulling wordt in 1972 een internationaal samenwerkingsverband opgericht clat in 1978 weer

wordt beeindigd. Vervolgens wordt in 1979 KMG opgericht, de organisatie die nogal succesvol is

en die in 1986 fuseert met het Big Eight-kantoor Peat Marwick. Dit is de eerste mega-fusie van

accountantskantoren in de jaren tachtig. Het doel van de fusie is om clienten over de gehele

wereld te voorzien van betere en uitgebreidere dienstverlening. Met deze fusie beeindigt

Klynveld haar beIeid van eigen buitenlandse vestigingen. De nieuwe organisatie KPMG wil een

'truly international fum' zijn en werkt eveneens aan versterking en aan verbetering van de

dienstverlening.
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4 4 Coopers & Lybrand

De oudste rechtsvoorganger van Coopers & Lybrand in Nederland wordt in 1893 opgericht door

Van Dien. De internationalisatie van de dienstverlening dateert van 1904. In dat jaar wordt een

samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Amerikaanse kantoor Haskins & Sells. Van Dien

voert gerefereerde opdrachten uit. Later gaat de internationale organisatie Deloitte Haskins &

Sells heten. Van Dien fuseert eind 1988 met Dijker en Doornbos. Dit kantoor is in 1973 een van

de oprichters van BDO Binder (aanvankelijk Binder Dijker Otte & Co geheten). Deze internatio-

nale organisatie is bij de start een samenwerking van Europese kantoren. Na de fusie in 1979 met

BSI opereert BDO mondiaal. In 1987 treedt Dijker en Doornbos uit BDO omdat het kantoor

voorstander is van fusie met een Big Eight-kantoor. Na een mislukte poging lokaa1 te fuseren met

Price Waterhouse gaat het kantoor samen met Van Dien. Als in 1989 Touche Ross en Deloitte

Haskins & Sells besluiten tot een internationale fusie behoort het Nederlandse lid van de DH&S-

organisatie tot de diverse Europese kantoren die zich aansluiten bij Coopers & Lybrand. Deze

internationale organisatie streeft na 'to behave and act as one firm globally'.

4.5. Deloitte & Touche

Het Nederlandse kantoor Deloitte & Touche ontstaat in 1955 uit een fusie van twee kantoren.

Sindsdien wordt een expansief beleid gevoerd, waarbij tevens verbreding van de dienstverlening

wordt nagestreefd. In 1957 wordt het kantoor lid van Touche Ross International. Deze organisatie

fuseert in 1989 met Deloitte Haskins & Sells. De fusie betekent wereldwijd een belangrijke

positieverbetering. De nieuwe organisatie Deloitte Touche Tohmatsu International streeft ernaar

mondiaal volgens identieke kwaliteitsnormen diensten te verlenen aan internationaa1 opererende

clienten, Zij profileert zich als een 'professionele full-service organisatie voor financieel-zakelijke

dienstverlening' .

4.6. BDO CampsObers

De oorsprong van BDO CampsObers dateert van 1935. Nadat in 1968 door een fusie CampsO-

bers is geformeerd, voigt een periode van snelle groei. In 1975 wordt het kantoor lid van DRM

(Dunwoody Robson McGladrey & Pullen). Het lidmaatschap is primair een marketinginstrument.

Er is aanvankelijk ook nog weinig behoefte aan het aanbieden van internationale dienstveriening.

Deze behoefte neemt geleidelijk wei toe. Als in 1987 Dijker en Doornbos uit BDO treedt, neemt
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CampsObers deze positie graag over. Het lidmaatscbap van BDO is een vervolgstap om het totaal

van de dienstverlening in te vullen; DRM was intemationaal onvoldoende. BDO, nummer zeven

op de wereldranglijst, werkt evenals de overige genoemde organisaties aan versterking van de

intemationale organisatie en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

4.7. Samenvatting

De intemationalisatie van de dienstverlening van de grote accountantskantoren vertoont een

aantaJ varianten. AIleen Moret en Klynveld bouwden een buitenlands net van vestigingen op om

de eigen client te volgen. Correspondentrelaties zijn, en worden nog weI, toegepast om in rninder

belangrijke landen dienstverlening te kunnen aanbieden. De dorninante toetredingsvorm is

geworden het lidmaatscbap van een intemationale organisatie, waarbij elk lid bet eigen land van

vestiging excJusief bedient. De leden van een dergelijk samenwerkingsverband opereren onder

een naam en banteren mondiaaJ dezelfde standaarden, werkwijzen, handboeken en software.

Uniforrniteit in dienstverlening en uitstraling heeft een hoge prioriteit. Mede daardoor wordt de

structuur geleidelijk strakker. De besluitvorrning komt tot stand door consensus te bereiken na

consultatie en overleg. In feite gaat het daarbij om de grotere leden; die bepalen het beJeid van de

intemationale organisatie.

5. Analyse internationalisatie accountantskantoren

Bij het anaJyseren van de intemationalisatie van de accountantskantoren is gelet op de intematio-

nalisatiemotieven, de toetredingsvormen van de intemationale dienstverlening en de intemationa-

Ie organisatiestructuur.

5.1 Intemationalisatiemotieven

Het dominante motief om de intemationale dienstverlening te ontwikkelen is geweest bet

(blijven) bedienen van intemationaliserende clienten. De kantoren willen de relatie met hun

clienten bescbermen en bieden daarom dienstverlening in het buitenland aan (hypothese 4 wordt

geaccepteerd). De klant is een bron van strategische, i.c. intemationaliserende, actie.
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OpvaIlend is bovendien dat bet bebaIen van economisch voordeel uit het op grotere schaal

exploiteren van kennis geen motief is geweest om te intemationaIiseren. In de internalisatie- en

transactiekostentheorie wordt ervan uitgegaan dat juist dit motief dominant is (hypothese 1 wordt

verworpen). Daarentegen is sinds de jaren negentig bet verhogen van het rendement op R&D weI

een reden om de samenwerking binnen de intemationale organisaties te intensifieren,

In tegenstelling tot wat Teece (1986) veronderstelt, is het be1ang van de transactiekostenfactor

niet dominant geweest. Van de lokatie-, de concurrentievoordeel- en de transactiekostenfactor is

de eerstgenoemde - in de zin van de noodzaak Iokaal aanwezig te zijn - van doorslaggevende

betekenis (hypothese 2 wordt verworpen).

IntemationaIisatie van de dienstverlening is niet bereikt op basis van gemeenscbappelijk eigen-

dom van de kantoren (hypothese 3 wordt verworpen). Ongetwijfeld heeft dit te maken met bet

feit dat intemationale exploitatie van kennis niet het primaire oogmerk was. AIle door mij onder-

zochte internationale organisaties van accountantskantoren functioneren als een federatie.

5 2 Toetredingsvormen

Bepalend voor de vormen van intemationaIisatie van de dienstverlening van de accountants-

kantoren zijn geweest de motieven van de kantoren en de aard van de omgeving. Het volgen van

de kIant aIs intemationaIisatiemotief is op twee manieren omgezet in intemationaIisatie:

a. bet sticbten van eigen vestigingen;

b. bet samenwerken met buitenlandse kantoren ten behoeve van de buitenlandse dienstverlening.

OpvaIlend hierbij is dat de eerstgenoemde toetredingsvorm in de jaren tachtig is beeindigd. Geen

van de kantoren heeft als gevolg van onbekendheid met een buitenlandse markt eerst samenge-

werkt met een lokale partner en naarmate de kennis toenam bet beIang uitgebreid en de betrok-

kenheid verboogd (hypothese 5 wordt verworpen).

De betekenis van kIant volgen versus markt zoeken als intemationaIisatiemotief is anders dan in

de Iiteratuur wordt verondersteld (Erramilli en Rao, 1990). Klant volgen is aItijd een motief

geweest voor intemationaIisatie maar impliceerde in afnemende mate het opzetten van eigen

vestigingen. Sinds bet einde van de jaren tacbtig zoeken de intemationale organisaties van

accountantskantoren ook markten voor nieuwe groei in Oost-Europa en Azie. Voor rover daar

lokaIe partners onthreken, worden eigen middelen gemvesteerd en tijdelijk eigen medewerkers

gestationeerd (hypothese 8 wordt verworpen).
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Belangrijke conclusies zijn bovendien:

- Het bestaan van toetredingsbarrieres heeft genoodzaakt tot het aangaan van samenwerking met

lokale partners. In het bijzonder betrof dit landen met een institutionele omgeving, dat wil

zeggen, met sterk ontwikkelde beroepsregelgeving (hypothese 6 wordt geaccepteerd).

- De mondialisering van het segment van de grote multinationale clienten vereiste de vorming

van intemationale organisaties met een evenwichtige aanwezigheid over de gehele wereld. De

intemationale fusies in de jaren tachtig brachten dit doel sneI dichterbij (hypothese 7 wordt

geaccepteerd).

5 3 Intemationale organisatie

De intemationale organisaties van de accountantskantoren zijn te typeren als een hybride struc-

tuur (conform Williamson, 1991). Dit betekent dat de verhouding tussen de kantoren enerzijds

niet overeenkomt met de verhouding tussen marktpartijen op een markt en anderzijds niet over-

eenstemt met de verhouding tussen dochterondememingen binnen een ondememing. Binnen een

hybride structuur werken zelfstandige bedrijven met een eigen winstverantwoordelijkheid met

elkaar samen. De dominante reden om een hybride structuur te creeren was de aanwezigheid van

een institutionele omgeving. Een buitenlandse markt met een sterk ontwikkelde beroepsre-

gelgeving is enerzijds moeilijk te betreden maar anderzijds is samenwerking met een lokaal

kantoor relatief gemakkelijk. Bovendien maakt de hybride structuur het mogelijk het lokale

aanpassingsvermogen te bewaren, de lokale verantwoordelijkheid voor de prestaties en de

resultaten zo groot mogelijk te doen zijn en het nadeel van aparte markttransacties te overwinnen.

Kostenbeheersing was van ondergeschikt belang (hypothese lOa verworpen, lOb tim f geaccep-

teerd).

De intemationale organisaties van accountantskantoren trachten voor rover zij dit doelmatig en

haalbaar achten het model van de multinationale ondememing met haar hierarchische structuur na

te volgen. Intemationale uniforme kwaliteit van de dienstverlening is het dominante motief om

een bestuurlijke structuur op te zetten en deze te versterken (hypothese II wordt verworpen).
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De intemationaIe organisaties van accountantskantoren ontwikke1en zich van het muitinationale

naar het transnationaIe type (conform de definiering van Bartlett en Ghoshal, 1989). Dit impli-

ceert in essentie een toenemende integratie. Ret meest wezenlijke kenmerk is het ontwikkelen

van een gezamenlijke visie, consensus in de besluitvorming en individuele betrokkenheid bij de

uitvoering. De overgang naar het transnationale type wordt beperkt doordat de markt van de

accountantskantoren niet zuiver mondiaaI is en de dienstverlening ten principaIe lokaal geworteld

is (hypothese 12 wordt geaccepteerd).

Standaardisatie van kennis en vaardigheden is een wezenlijk kenmerk van de intemationaIe orga-

nisaties van de accountantskantoren. Socialisatie is een kenmerk van de beroepsgroep in de ont-

wikkelde landen en wordt binnen de intemationaIe organisaties van de kantoren systematisch be-

vorderd, onder meer door intern intemationaIe conferenties en trainingen te organiseren, com-

municatie te kanaliseren en stimuleren en gezamenlijk projecten uit te voeren. De intemationaIe

organisaties aIs zodanig zijn in het leven geroepen ten dienste van de leden-kantoren. Ret zijn

professionele structuren (hypothese 13 wordt geaccepteerd).

6. De grow softwareondememingen in Nederland

6.1. lnleiding

De branche van de softwaredienstverlening ontstaat in de jaren zestig en beleeft haar grootste

groei in de jaren tachtig. Tot het einde van de jaren tachtig was intemationaIisatie van geringe

betekenis; strategisch belangrijke intemationalisatie-initiatieven worden ondemomen sinds 1988.

Intemationalisatie vindt gedeeltelijk plaats door samenwerking met andere ondememingen

(Volmac overgenomen door CGS). maar intemationaIisatie-op-eigen-kracht is dominant aanwe-

zig. De internationalisatie vaIt in de jaren negentig samen met een herstructurering van de sector

en een vernieuwing van de produkten en dienstverleningsprocessen. Detachering is over haar

hoogtepunt heen. In toenemende mate worden geen zuivere maatwerkopdrachten meer uitgevoerd

maar wordt standaardsoftware geimplementeerd, aangevuld met maatwerkapplicaties. De kwali-

teit van de dienstverlening wordt bevorderd doordat ISO-certificering een hoge prioriteit heeft in

de branche in het midden van de jaren negentig.
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rabeI 2: De grote Ne<ierlandse softwareondernemingen in 1993

Omzetin Nettowinst % Buitenlandse Medewerkers
min gulden in min gulden omzet (gemiddeld)

Getronics 1.302,4 65,6 23 3.804
CVG 808,9 55,1 16,6 4.538
BSO/Origin 693,8 -9,3 42,7 4.597
CMG 363,0(1) 15,0 37,2 1.771
Baan 121,2 2,8 46,3 796 (ultimo)

(I) Concemomzet waarvan 62,8 procent gerealiseerd in Nederland

6.2. Oetronics

Getronics wordt in 1887 opgericht. De dienstverlening bestaat uit het integreren van techniek

ontwikkeld door derden. Van 1968 tot 1983 is de ondememing onderdeel van SHY. In 1983

wordt de ondememing via een buy-out verzelfstandigd. De buitenlandse activiteiten die pas de

1aatste jaren zijn ontwikkeld, omvatten computer- en netwerkonderhoud, telematica-installatie,

netwerkdiensten, werkplekautomatisering en levering van computerrandapparatuur. Deze

activiteiten vinden plaats in vijftien Europese landen. De dienstverlening bevat enige software-

dienstverlening. De internationalisatie vindt primair plaats om massa te bereiken in de Europese

markt en de groei te continueren. De directie is van mening dat de markten voor hard- en

software en computerdienstverlening (nog) lokale markten zijn.

6.3, Cap Volmac Group

Cap Volmac Group (CVO) ontstaat uit een fusie in 1992 van Volmac Software Groep en de

BeneIux-werkmaatschappijen van Cap Gemini Sogeti (COS). Volmac wordt in 1966 opgericht en

ontwikke1t zich tot de grootste Nederlandse ondememing op het gebied van softwaredienstverle-

ning. Intemationalisatie wordt nagestreefd door eigen buitenlandse vestigingen op te richten, door

joint ventures aan te gaan en door de World Software Group in het 1even te roepen (in 1988).

Kenmerkend voor de internationalisatie-initiatieven van Volmac is het in het buitenland

exploiteren van de eigen know how. Joint ventures worden opgezet om een specifieke klant te

volgen. De WSO streeft een samenwerkingsverband na van zelfstandige grote softwareon-

dememingen. Als dit laatste initiatief mislukt, wordt aansluiting gezocht bij COS. Vanaf 1969 is

COS aanwezig op de Nederlandse markt met een eigen dochterondememing. De be1angrijkste

internationalisatiemotieven van COS zijn risicospreiding en groei. COS wil in alle belangrijke
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Europese landen nummer ren zijn op bet gebied van IT-dienstverlening. Media 1994 is de

onderneming in zestien landen gevestigd met eigen bedrijven.

6.4. BSQ/Origin

BSQ wordt in 1978 opgericbt. In bet begin van de jaren tacbtig worden de eerste weinig

succesvolle internationalisatiepogingen ondernomen. In 1988 besluit BSQ werkelijk tot internati-

onalisatie te willen overgaan. Daarvoor zijn drie redenen: de onderneming begint in de Neder-

landse markt nadelen te ondervinden van baar sterk toegenomen omvang, spreiding van

marktrisico wordt wenselijk geacbt en bet marktsegment van de internationale opdracbten lonkt.

Er worden diverse buitenlandse belangen opgebouwd. Een doorbraak wordt gerealiseerd als in

1990 de interne softwaredienstveriening van Philips (PASS), verspreid over tien landen, wordt

overgenomen. Het integreren van deze afdeling in de BSQ-organisatie en bet doorvoeren van een

cultuurverandering eisen een zware managementinspanning. De buitenlandse activiteiten van

BSQ (opererend onder de naam Origin) zijn in 1993 nog verliesgevend. In dat jaar lijdt de

onderneming een verlies van bijna 1,5 procent van de concemomzet. Medio 1994 is BSQ in

negentien landen gevestigd.

6.5 CMG

CMG is van origine een Britse onderneming. Zij wordt in 1964 opgericbt en maakt in 1969 de

oversteek naar Nederland. In 1971 voIgt Belgie en in 1974 Duitsland; in 1983 wordt de Belgische

vestiging weer opgeheven. Risicospreiding is het dominante motief voor intemationalisatie. In

1988 voert CMG een intemationale marktgerichte divisiestructuur in. Deze structuur wordt in

1991 weer losgelaten omdat bet overgrote deel van de opdracbten nationaal van aard is. De markt

van intemationale opdracbten is (nog) dun. Anno 1994 streeft CMG naar versterking van haar

zeer bescheiden Duitse positie door middel van acquisities. Deze methode wi! de onderneming

eveneens toepassen om vervolgens andere Europese landen te betreden. Daamaast wil zij in

Europa allianties opzetten. De Nederlandse werkmaatschappij is in 1993 goed voor bijna 63

procent van de concemomzet. Er zitten diverse Nederlanders in de Raad van Bestuur van de

Groep.
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6.6. Baan

Baan wordt in 1978 opgericht. In tegenstelling tot de bovengenoemde ondernemingen Iciest zij

voor het ontwikkelen van standaardsoftware en biedt zij aanvullend dienstverIening aan. Tot 1988

is het bedrijf uitsluitend actief in de Benelux. Om de sterk toenemende investeringen in R&D

terug te verdienen wordt vanaf dat jaar de internationalisatie ontwikkeld. Daarbij worden vier

toetredingsvormen toegepast: aanstellen van distributeurs, opzetten van eigen vestigingen,

opzetten van joint ventures en contracteren van OEM-ers (in hoofdzaak hardware-leveranciers),

Ter ondersteuning van de produktverkoop wordt in 1993 een concept voor professionele IT-

dienstverlening geinrroduceerd dat internationaal moet zorg dragen voor een uniforme dienstver-

!ening. Voor het toepassen van dit concept worden overeenkomsten aangegaan met professionele

dienstverJeners (zoals BSO/Origin en de 'Big Six'). Op deze wijze realiseert Baan een internatio-

naal dienstverleningsnetwerk met een mondiaal bereik. Het aantal eigen vestigingen wordt nog

steeds uitgebreid om de grote multinationale clienten optimaal van dienst te zijn.

6.7. Samenvatting

De internationaJisatie van de dienstverlening van de grote softwareondernemingen laat een grote

verscheidenheid zien. Zowel motieven, toetredingsvormen als resultaten lopen sterk uiteen.

Meestal is de internationalisatie nogjong. Het aantallanden van vestiging varieert sterk en loopt

uiteen van drie tot ruim dertig. Het percentage buitenlandse omzet verschilt eveneens aanzienlijk.

De toetredingsvormen omvatten een breed scala waarvan de belangrijkste zijn: eigen vestigingen,

joint ventures en contractpartners. De hybride structuur als toetredingsvorm is toegepast door

Volmac maar deze poging mislukte. Baan heeft weI een internationaal netwerk op gezet. Aile

ondernemingen werken aan internationale uniformiteit van de dienstverIening door middel van

standaardisering van werkprocessen en produkten.

7. Analyse intemationalisatie softwareondememingen

7.1, Intemationalisatiemotieven

Voor aile onderzochte ondernemingen is het behalen van economisch voordeel uit het op grotere

schaal exploiteren van kennis een relevant internationalisatiemotief. De enige onderneming waar-
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voor intemationalisatie absoluut noodzakelijk is om een bevredigend rendement uit R&D te halen

is Baan met haar softwareprodukt (hypothese I wordt geaccepteerd).

Het soepel overdragen van kennis is zeer beIangrijk en impliceert een voorkeur voor een intema-

tionaIe structuur gebaseerd op gemeenschappelijk eigendom. Dit betekent dat de transactiekosten-

factor het belangrijkst is, belangrijker dan de lokatiefactor (dienstverlening op de lokatie van de

client) en de concurrentievoordeelfactor (het beschikken over een concurrentievoordeel). On-

danks dat Baan aIs enige onderzochte softwareondememing met licentie-overeenkomsten werkt,

breidt deze ondememing haar net van eigen buitenlandse dienstverlening uit ten behoeve van de

dienstverlening aan de grote multinationaIe klanten (hypothese 2 wordt geaccepteerd).

De intemationaIe dienstverlening rond het softwareprodukt van Baan toont aan dat gemeen-

schappelijk eigendom van de intemationale organisatie niet noodzakelijk is. Het introduceren en

implementeren van een concept voor professionele dienstverlening heeft de intemationalisatie

van deze ondememing uitgebreid en versterkt (hypothese 3 wordt verworpen).

Bij de vier grootste softwareondememingen zijn de intemationaIe opdrachten dun gezaaid. De

markt van softwaredienstverlening blijkt in hoge mate nog een meervoudig-nationale markt

(versus een mondiaIe markt) te zijn. Het volgen van de klant heeft dan ook tot dusver beperkte

betekenis gehad bij het ontwikkelen van de intemationalisatie (hypothese 4 wordt verworpen).

7.2. IoetredingSYOImen

OpvaIlend is dat aIle vier hypothesen zijn verworpen. Bovendien is het opmerkelijk dat de nood-

zaak van mondiaIe aanwezigheid slechts door twee van de vijf ondememingen wordt onderkend.

Een mondiale strategie wordt aIleen gevoerd door BSO en Baan. Volmac heeft aIs antwoord op

de toenemende mondialisatie zich aangesloten bij CGS. BSO heeft het gezocht in een samenwer-

king met Philips (door haar intemationaIe softwareafdeling over te nemen waartegen Philips een

fors minderheidsbelang in BSO verwierf). Baan hanteert diverse toetredingsstrategieen om de

mondialisering vorm te geven (hypothese 7 wordt verworpen).

De situatie waarbij aIs gevolg van een onverwachte gebeurtenis in eerste instantie werd samenge-

werkt met een lokaIe partner en later als de onzekerheid afnam de eigen betrokkenheid werd

uitgebreid, is voor geen van de onderzochte ondememingen herkenbaar aIs intemationalisatiepro-

ces (hypothese 5 wordt verworpen).
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De toetredingsbarrieres worden niet gevormd door een institutionele omgeving maar door de

factoren die altijd aan de orde zijn als een nieuwe markt wordt betreden en een nieuwe klanten-

kring wordt gezocht. De toetredingsbarrieres zijn zelfstandig te slechten (hypothese 6 wordt

verworpen).

Geen van de onderzochte ondemerningen bevestigde dat het onderscheid tussen 'klant volgen' en

'markt zoeken' betekenis heeft gehad voor de wijze van financiering van toetreding tot buitenland-

se markten (hypothese 8 wordt verworpen).

7,3, lntemationale organisatie

Om de intemationale organisatie van de softwareondemerningen te analyseren is een hypothese

(12) bestudeerd en is daarnaast aan deze ondemerningen zoveel mogelijk dezelfde vragen gesteld

als aan de accountantskantoren. Deze hypothese veronderstelt dat de intemationale organisaties

zich ontwikkelen in de richting van de transnationale organisatie.

Bij de softwareondemerningen is het transnationale type even weI slechts in geringe mate te

signaieren. WeI is er een bescheiden ontwikkeling in die richting. De uitgangssituatie voor de vier

grootste softwareondemerningen is zeer goed te typeren met het multinationale type, voor Baan

eigenlijk beter met het intemationale type (conform typologie van Bartlett en Ghoshal, 1989)

(hypothese 12 wordt verworpen).

Evenals bij de accountantskantoren is standaardisatie van kennis en vaardigheden belangrijk.

Standaardisatie van werkprocessen is evenwel belangrijker. De intemationale organisaties zijn

niet in het leven geroepen om de beroepsbeoefenaren en hun nationale organisaties van dienst te

zijn maar hebben veeleer een hierarchische oorsprong: de buitenlandse bedrijven zijn dochteron-

demerningen.



270

8. Vergelijking internationaIisatie accountantskantoren en softwareondememingen

Binnen de professionele-dienstverlening zijn de accountancy- en de softwaredienstverlening twee

sterk van elkaar verschillende branches. Belangrijk daarbij is dat de accountant een openbare

functie vervult die door wetgeving wordt gereguleerd. In tegenstelling tot de accountantskantoren

vormt voor de softwareondernerningen de klant nauwelijks een primaire bron van strategische

actie. Kennelijk is de relatie tussen een softwareondernerning en haar klant (veel) rninder intiem

dan bij de accountantskantoren. Een wezenlijk verschil is dat de accountantskantoren zijn opgezet

als samenwerkingsverbanden van individuele beroepsbeoefenaren en dat de softwarebedrijven

van oorsprong zijn opgericht door een ondernemer die vervolgens medewerkers aantrekt. Tot op

de dag van vandaag werkt dit door in de internationalisatie, in het bijzonder in de structuur van de

intemationale organisaties.

8 1. Internationalisatiemotieven

8.1.1. Econornisch voordeel

Het behalen van econornisch voordeel uit de internationale expioitatie van kennis is de kern van

hypothese 1. Deze hypothese is verworpen voor de accountantskantoren en geaccepteerd voor de

softwareondernemingen. Dit hangt samen met het feit dat de accountantskantoren van origine zijn

gevormd door beoefenaren van een beroep terwijl de softwarebedrijven veel meer als onderne-

rningen zijn opgezet. In de huidige fase van internationalisatie lijkt de betekenis van econornische

motieven tussen beide branches Diet noemenswaardig te verschillen.

8.1.2. Belang internationalisatiefactoren

Hypothese 2 veronderstelt dat voor internationalisatie de transactiekostenfactor het belangrijkste

is. belangrijker dan het exploiteren van concurrentievoordeel of de noodzaak van lokale aanwe-

zigbeid. Zij is verworpen voor de accountantskantoren en geaccepteerd voor de softwareonder-

nerningen. Voor de accountantskantoren was de dorninante factor dat de dienstverlening lokaal

geworteld moet zijn en door lokale accountants moet worden gerea1iseerd.
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8 1 3. Gemeenschappelijk eigendom

Hypothese 3 is zowel voor de accountantskantoren als de softwareondernemingen verworpen.

Gemeenschappelijk eigendorn is niet noodzakelijk voor internationalisatie van dienstverlening.

Voor de internationalisatie van de accountantskantoren is gemeenschappelijk eigendom sinds het

eind van de jaren tachtig in principe afwezig. De internationalisatie van de softwareondernemin-

gen is weI grotendeels gebaseerd op gemeenschappelijk eigendom.

8.1.4. Bedienen klant

Het bedienen van de intemationaliserende klant als dominant motief van internationalisatie is de

kern van hypothese 4. Deze hypothese is geaccepteerd voor de accountantskantoren en verworpen

voor de softwareondernemingen. Internationalisatie heeft in de accountancy als primair motief

het volgen van de klant. Voor de softwareondernemingen zijn andere economische of strategische

motieven belangrijker.

8.2. Toetredingsvorrnen

8.2.1. Intemationalisatie als incident

Hypothese 5 veronderstelt dat internationalisatie een onverwacht begin heeft, waardoor de kennis

van de buitenlandse markt gering is. Dit noodzaakt tot samenwerking met een lokale partner; de

eigen betrokkenheid wordt vergroot als de kennis van de buitenlandse markt toeneemt. Zij is

zowel voor de accountantskantoren als de softwareondernemingen verworpen. Geen van de

onderzochte ondernemingen onderkent dat internationalisatie een onverwacht begin had waardoor

voor de veronderstelde fasering werd gekozen. Gebrek aan kennis was geen reden om aanvanke-

lijk met een lokale buitenlandse partner samen te werken en later de eigen inbreng en betrokken-

heid te vergroten ten koste van de partner.

8 2.2 Belang toetredingsbarrieres

De kern van hypothese 6 is dat de aanwezigheid van toetredingsbarrieres noodzaakt tot samen-

werking met lokale partners bij internationalisatie. Deze hypothese is geaccepteerd voor de

accountantskantoren en verworpen voor de softwareondernemingen. De reden is dat de accoun-
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tantskantoren in een institutionele omgeving opereren waardoor toetreding ernstig wordt belem-

merd. De softwareondernemingen hebben veel ruimere mogelijkheden zelf buitenlandse vesti-

gingen op te zetten of te acquireren.

8.2.3 Mondialisering marlct

Hypothese 7 veronderstelt dat mondialisering van de markt noodzaakte tot een internationale

fusie. Deze hypothese is geaccepteerd voor de accountantskantoren en verworpen voor de soft-

wareondemerningen. Een van de belangrijke motieven voor de fusies van intemationaJe accoun-

tantsorganisaties in de jaren tachtig was de wens de mondiale positie te versterken, Voor de

meeste softwareondernerningen is mondialisering (nog) niet actueel.

8 2.4. Klant volgen/markt zoeken

Klant volgen leidt tot een grotere inzet en hogere betrokkenheid van eigen rniddelen dan markt

zoeken bij internationalisatie van dienstverlenende ondernerningen. Dit is de kern van hypothese

8. Het onderscheid klant volgenlmarkt zoeken heeft niet de veronderstelde betekenis gehad voor

de financiering. Het klant volgen van de accountantskantoren leidde niet tot eigendom van de

buitenlandse vestigingen. Het markt zoeken van de softwareondernemingen ging wei gepaard met

eigendom van de buitenlandse vestigingen. De hypothese is verworpen rowel voor de accoun-

tantskantoren als de softwareondernerningen.

8.2.5. Gelijkvorrnigheid internationale accountantsorganisaties

Hypothese 9 veronderstelt dat in de accountancybranche een grotere gelijkenis van de internatio-

nale organisaties zal worden aangetroffen dan in de softwarebranche vanwege de institutionele

omgeving van de accountantskantoren. Deze hypothese is geaccepteerd. De vijf internationale

organisaties van accountantskantoren uit het onderzoek vertonen belangrijke overeenkomsten,

zowel naar buiten als naar binnen toe. De internationale organisaties van de onderzochte

softwareondernerningen vertonen weinig gelijkenis.
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8.3. Internationale organisatie

Hypothese 10 en 11 zijn aIleen voor de accountantskantoren onderzocht. Zij hebben betrekking

op de hybride structuur van de internationale organisatie, die impliceert dat de internationale

organisatie niet een onderneming is gebaseerd op eigendom.

8.3 1. Hybride structuur

Deze hypothese heeft als kern dat de hybride structuur is gekozen uit oogpunt van kostenbe-

heersing (a.), om de suboptimale werking van de markt te voorkomen (b.), om het Jokale-

aanpassingsvermogen te bewaren (c.), wegens de noodzaak te steunen op vertrouwen (hierar-

chisch toezicht schiet tekort) (d.), omdat het risico groot is (markttransacties komen niet tot stand

(e.) en vanwege de aanwezigheid van een institutionele omgeving (lokale Iegitimering dwingt tot

samenwerking met Jokale partner) (f.). Deelhypotbese lOa is verworpen, deelhypothese lOb tim f

zijn geaccepteerd. In het bijzonder de institutioneie omgeving van de accountantskantoren

verklaart dat is gekozen voor de hybride structuur van de internationale organisaties.

8.3.2. Beheersorgaan

De kern van hypothese II is dat een organisatie met een hybride structuur een centraal toezicht-

houdend orgaan mist. Deze hypothese is verworpen. De internationale organisaties van de

accountantskantoren zijn hybride structuren maar toch beschikken ze over beiangrijke hierarchi-

sche kenmerken.

8.3.3, Transnationale Structuur

Hypothese 12 veronderstelt dat het ontwikkeien en impiementeren van een internationale

strategie een evenwicht vereist tussen het lokale en het internationale aspect; het ontwikkelen van

dit evenwicht resulteert in een structuur van het transnationale type. Deze hypothese is geaccep-

teerd voor de accountantskantoren en verworpen voor de sofiwareondernemingen. De acceptatie

voor de accountantskantoren is gebaseerd op de constatering dat hun internationale organisaties

zich ontwikkeien in de richting van het transnationale type.
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8.3.4. Professionele struCtuur

Hypothese 13 veronderstelt dat de intemationale accountantsorganisaties professionele organisa-

ties zijn: het dominante coordinatiemechanisme is standaardisatie van kennis en vaardigheden,

socialisatie is een belangrijk beheersingsinstrument en de organisatie is er voor het gemak van de

leden. De hypothese is geaccepteerd. De softwareondememingen missen de institutionele

omgeving en de specifieke ontwikkeling van het beroep, redenen waarom hypothese 13 niet voor

deze ondememingen is onderzocht

9. Conclusies

De dominante economische organisatievorm voor intemationalisatie is bij de softwareonder-

nemingen de ondememing, bij de accountantskantoren de hybride of federatieve structuur. De

voorkeur voor de hybride structuur vloeit voort uit de aanwezigheid van een institutionele omge-

ving. Dit betekent dat wet- en regelgeving een grote invloed uitoefent op de organisatievurm van

de accountantskantoren.

Het primaire intemationalisatiemotief is voor de accountantskantoren 'het volgen van de klant',

Voor de softwareondememingen is een varieteit aan motieven relevant Het belang van motieven

spee1t mede een rol bij de keuze van toetredingsvormen van buitenlandse markten.

De intemationale structuur van de accountantskantoren ontwikkelt zich in de richting van het

'transnationale' type. Voor de softwareondememingen is de ontwikkelingsrichting (nog) minder

duidelijk.
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INTERNA TIONALIZA TION OF PROFESSIONAL SERVICES

A study of large Dutch accounting and software firms

SUMMARY

1. Introduction

In this summary I will present my vision on the results of the survey. I will limit myself to the

main aspects and to confronting theory with practice.

2. Internationalization behavior

The economic theory of multinational organizations (e.g. Buckley, Casson, Caves, Dunning,

Teece) distinguishes two main forms of organizing activities: viz. the market and the enterprise.

In between the hybrid forms of organization can be found. According to this theory the enterprise

ows its existence to the aim to limit transaction costs. The costs for effecting an external

transaction (i.e. via the market place) are higher than those for an internal transaction. The

internalization (i.e. incorporation in the enterprise) of transactions or markets takes place because

and as long as its benefits (lower transaction costs) exceed its costs (especially the costs of

control). If the internalization takes place across national borders, a multinational enterprise will

arise or grow. In the literature it is argued that the external transaction costs will be high in

knowledge and communication intensive sectors and for products with a strong dependence on

quality assurance.

The product life cycle theory (Vernon) explains internationalization from the product life cycle.

In the introduction phase a product is typically only sold on the domestic market. Export is started

primarily to achieve economies of scale. The next phase is to invest in foreign production sites. In

the maturity stage production tends to shift to low-wage countries. In the declining stage

production disappears from the country of origin.

The internationalization process approach (cf. Johanson and Vahlne among others) assumes that

enterprises experience a gradually growing degree of internationalization. The international

behavior of an enterprise shows a development based on the gradual acquisition and application
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of knowledge about foreign markets and activities. This results in a growing international

involvement, expressed in a growing ownership share in foreign companies.

Of the above three approaches, the product lifecycle model is the one which is least relevant for a

service oriented enterprise. AJthough exceptions exist, services are typically produced and

delivered at the client's location. Often production and consumption coincide. Irrespective of the

specific characteristics of services the first and third approach may be relevant.

The economic theory of multinational enterprises argues that the transfer of knowledge via the

market will not be 100% effective. This is especially true if the ownership rights are not well

protected. It is stipulated that a smooth knowledge transfer requires transactions to take place

within the borders of the enterprise. Empirical research has shown, that none of the enterprises

investigated has achieved international service provision by contracts with foreign companies via

the market. In the early years of the internationalization of accounting firms in a sense this did

happen, as they used to charter foreign firms, thereby cashing a specific percentage of their sales.

They tried to give these relationships a more structural and formalized character. In those cases

hybrid organization forms emerged.

3. Hybrid structure of accounting firms

It is striking that since the late eighties the dominant organization form among international

accounting firms has been the hybrid (or federative) structure, rather than the structure based on

common ownership which might be expected on the basis of economic theory. One explanation

for the preference for a hybrid organization form lies in the lack of necessity for a smooth

knowledge transfer.

The development of the international organizations of the accounting services show a clear

tendency towards tighter organizational control, evidenced by an increased number of procedures

for international assignments, intensified quality control, increased necessity for local offices to

conform to decisions of the international organization and a gradually growing influence of

international agreements on local practice. This is accompanied with a growing international

exchange and transfer of knowledge, with regard to:

the growing number and volume of international projects (in parallel with the growth of the

international clientele);
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a growing need for uniform international services (implies economies of scope, cf. Dunning

and Nayyar);

growing significance and size - especially since the eighties - of combined R&D (both

relating to R&D efforts and R&D results) in order to create professional competitive

advantages and economies of scale.

For the international accounting firms an important reason for favoring a hybrid structure instead

of an ownership structure is the presence of an institutional environment (cf. Zucker and

DiMaggio & Powell). The latter means that the firms operate in an environment which legitimi-

zes a certain behavior. The typical ownership structure of the accounting firm is the partnership.

In this organization form professionals work together under a common name primarily for their

own convenience. They remain private enterpreneurs; accountants are known to be attached to

their independence. The partnership construction limits the possibilities for takeover. It is also

difficult to provide resources for (foreign) expansion (as opposed to the enterprise organization

form). These circumstances imply various barriers to entering foreign markets:

the presence of an institutional environment (especially in Western countries) implies that

the local professional practice is strongly regulated and newcomers must meet a large

number of (often tough) requirements (with the protection of the local firms as a side-effect);

the acquisition of local firms implies a loss of independence (for the firms that are taken

over) as does the sale of one's own firm to a foreign firm: in case of a strong local competiti-

ve position these options are therefore unattractive for the office to be taken over. This

means that is releatively difficult to take over interesting firms.

The internationalizing firm may choose to avoid or to remove the abovementioned barriers.

Removing barriers is necessary for firms that want to build their own network of foreign

subsidiaries. This option is costly and takes (a lot of) time and management effort. A faster

internationalization method with low initial investment is the hybrid or federative structure in

which participants agree to jointly provide international services. This internationalization mode

avoids manifest market entry barriers, thus significantly reducing the risks involved in inter-

nationalization.

Of the 'Big Six' international accounting firms only two have an international organization based

on ownership: Arthur Andersen (AA) has one worldwide partnership and Price Waterhouse (PW)
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has various international partnerships. Possible explanations for their 'self-propelled' internationa-

lization could be:

a very strong position on the domestic market (PW services the 'blue chips');

a centralized organization structure (AA);

not having participated in an international merger of accounting firms (as the other Big Six

firms have);

an early decision to internationalize through owned subsidiaries based on the existing

clientele and its needs for international services (cf. Porter, 1990, pages 258-263).

Which will prove to be superior, the structure based on ownership or the hybrid one? Because of

the many factors involved, we may never know the exact answer to this question. Currently the

following circumstances are important:

the national partnership organization form impedes the creation of an international

ownership-based organization; this would be easier to achieve on the basis of a private

limited company;

the firms as well as their international organization tend to behave more and more as

enterprises: central authorities and responsibilities have been and are successively being

extended and increased, central decision taking is strengthened, conformation with decisions

controlled and plans for the entire organization are increasingly being developed at a central

level.

4. Reasons for internationalization

The primary motive for the internationalization of the accounting firms was to protect the

relationship with their clients and directly related to that, the desire to follow their clients when

developing new services. Another important motive was growth (with respect to size, turnover,

strength and profitability). Economies of scale in capitalizing on R&D results have only started to

playa (growing) role since the early eighties.

The primary motive for the internationalization of the software firms p apart from growth p was to

spread the risk. This factor was dominant for Cap Gemini Sogeti and Computer Management

Group (CMG). Reaching a particular size on the international market has played a major role in

the expansion of Cap Gemini Sogeti and Getronics. Achieving new growth against the back-

ground of decreasing domestic growth opportunities was evidently a factor in the internationaIi-
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zation of Volmac Software Groep and BSO/Origin. R&D only played a role with Volmac and the

Baan Company: Volmac merged with Cap Gemini Sogeti in view of the future R&D investments

necessary for a high added value rate in service provision.

According to the economic theory the international capitalization on J:> and transfer of J:> knowled-

ge is easier to achieve within an international structure based on ownership than on a hybrid

structure or via the market. This aspect can be recognized in the internationalization of Volrnac

(established owned foreign subsidiaries in the seventies and eighties) and Baan (particularly since

the early nineties). Today, international knowledge transfer is an explicit objective of BSO/Origin

(for the execution of international projects) and Cap Gemini Sogeti (both for international

projects and for economies of scale) and of increasing importance to CMG and Getronics.

5. Entry modes of software firms

For the software firms studied the dominant entry mode is that of owned subsidiaries. During the

late eighties Volmac tried to create an international hybrid structure. This initiative failed. The

lack of recognition of the necessity of such a structure on the part of the possible participants, in

my opinion, was an important reason for this failure. This can be explained as follows:

1. lack of an institutionalized environment (no entry barrier in this respect);

2. hardly any demand for international services;

3. in the past the software firm's management had been (very) successful on the domestic

market.

Since the late eighties Baan has created a hybrid structure in combination with a (growing

number of) owned foreign subsidiaries for the marketing and distribution of its software products.

Since 1993 the company has been building a hybrid network for the offering of international

services around the software product; this operation is also performed in combination with owned

subsidiaries. This approach makes Baan unique among the studied software enterprises develo-

ping hybrid international structures. Given the high level of R&D investment it is of vital

importance to this company to increase the number of product installations, to service its

international customers and to lift its operation to a global level.
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6. International structure

The concept of the transnational structure was developed by Bartlett and Ghoshal by building

upon visions and concepts of (among others) Behrman, Hedlund and Prahalad and Doz. In the

terminology of Bartlett and Ghoshal domestic (i.e. national) accounting firms starting a cooperati-

on in order to offer international services are a typical example of a multinational structure. This

implies that the national firms are to a large extent still autonomous. Essentially it concerns the

autonomy of the individual professionals, practising their trade under a common firm name.

Every international organization has to find and maintain the right equilibrium between differen-

tiation at the national level (to be able to meet specific local requirements) and integration on the

international level (to provide services as one international player). A multinational structure, by

definition, lacks international integration. If and when this integration is established, a transnatio-

nal structure arises (cf. Bartlett 1986). A transnational structure enables internationally uniform

services based on systematization and standardization of services across national borders. At the

same time international branding, i.e. operating under a common brand name, becomes reality. In

this way the international competitive position is strengthened and economies of scale and scope

can be achieved (cf. Caves 1982, Porter 1990 among others).

The transnational concept implies recognition of the interdependency of the national participants:

they need each other to carry out assignments and R&D projects, they will use each other's

capacities and capabilities and also learn from each other. The international accounting firms

have a clear interest in developing such a transnational structure. At the same time it is evident

that there is also resistance against international integration among the national firms. This is

illustrated by the fact that the studied international organizations are not yet operating under a

common name in all countries, as they intended. Nevertheless, the trend towards international

integration is becoming more and more significant with all accounting firms that have been

studied. Considering the fact that the first international accounting organizations were founded in

the early seventies, an important trend from 100se' towards 'tight' control can be observed. This

development has clearly not yet reached the final point (or turning point for that matter). Of the

software firms studied, Cap Gemini Sogeti explicitly adopted the transnational concept in 1992.

Within the international group the national organizations not only have a local task to support

their clients, but also to act as a competence center (center of expertise) for certain market sectors

for the benefit of the entire group. Integration is further aimed at by developing internationally

uniform delivery of services.
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In the last few years BSO/Origin has strongly legitimized its internationalization effort by

expressing the wish to acquire international projects. Departing from a strongly differentiated

situation this company is also working on international integration and coordination to be able to

offer the desired services. CMG is (still) present in too few countries in order for the transnational

concept to be relevant; Getronics operates on domestic markets. Also for the Baan Company the

transnational concept is of only limited relevance. This firm is present (either directly or in-

directly) in more than 35 countries and concludes an increasing number of international contracts.

Knowledge transfer within the Baan organization is mainly directed from the international

headquarters to the local subsidiaries and is product and services related. Interdependencies are

hardly present.

7. Comparison of both sectors

The internationalization behavior of the studied software firms shows a considerably less clear

picture than that of the accounting firms. It has a greater variety of internationalization motives,

of entry modes and of the stages of internationalization the companies are currently in. For this

reason it is more difficult to comment on the relevance of theoretic insights and to generalize

conclusions.

The differences in internationalization behavior between the accounting and the software firms

can be explained from:

the age of the enterprises and their professions; the accountant's profession goes back around

100 years; the software service provider's about 30 years;

the software firms operate in an environment which is still hardly institutionalized; the

accounting firms' environment is highly institutionalized;

historically, US and UK clients and to some lesser degree also Dutch clients prefer to work

with a single accountant (one auditor and one advisor) worldwide; the significance of

international assignments and economies of scope therefore differs between accounting and

software firms;

the significance of economies of scale as a result of the R&D efforts made varies considera-

bly; for accounting firms this is (still) a more relevant factor than for software firms;

the prevailing organization form for the execution of projects differs, the software firms are

private or public limited companies, the accounting firms are partnerships.
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8. Expected future developments

By nature, the accountant is an individual professional, providing services on the basis of a

personal relationship with his client. In recent years, the auditor's report has become a commodity.

Because it is produced in a standardized way, the client does not distinguish or hardly distinguis-

hes between one auditor's report or another's.

The client is more and more interested in the product, rather than the professional producing it.

This trend, and other trends (e.g. tougher competition) indicate that accounting firms are

gradually shifting from being cooperations of professionals to becoming 'normal' enterprises.

Compared with the partnership form the company form has advantages in effectivity and

flexibility because of its greater possibilities for control and more transparent ownership and

decisionmaking. It is therefore to be expected that the partnership will lose ground in favor of the

company. This is even more probable because firms are forced to shield themselves more effec-

tively against professional liability.' As national firms are being converted into public (limited)

companies, a logical next step is to convert the international organizations into companies and for

the latter to acquire ownership of the national companies.

Maturing markets are characterized by a decreasing number of suppliers and the remaining

suppliers becoming global players. This development can be identified in the accounting sector

where in the eighties the 'Big Nine' were reduced to the 'Big Six'. Further concentration is

expected to occur by smaller players joining the 'Big Six' rather than by further mergers among

the 'Big Six'.

In its relatively short life sofar, also the software services sector has witnessed a trend from

personal client-vendor relationships towards standardization and industrialization (based on

uniform working methods, generic tools and package software). This trend can be expected to

continue strongly in the near future.

I After this Summary was, KPMG announced the planned conversion of its partnership into a public limited company
before 1996. The CEO of Moret Ernst & Young commented: The partnersbips as they were established decades ago
were obviously not intended for large organizations with 4,000 to 5,000 employees' (source: Elan, September 1994).
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The future position of customized software is as yet unclear. Since the middle of the eighties

quality package software has become available in increasing quantities, leading to a shift in the

buying pattern from customized towards packaged software. Industry analists believe this trend

will continue. In the market for customized software the rates especially for hiring temporary

staff (detachment) are under pressure. This is partly due to the abovementioned shift towards

packaged software, but also because of new suppliers entering the market. An essential question

is, what the core business of the software companies will become: consultancy, building

customized software, marketing package software products or a combination of these. Consultan-

cy and software production are in principle conflicting activities. Whether it will be possible to

combine the two successfully in a single organization remains the question.

Another fundamental question is, how the market for customized software will develop. It is

conceivable that two clearly separate areas will emerge: one for consultancy and one for detach-

ment, covered by different companies which mayor may not be part of a single organization. On

the consultancy market the software companies will have to compete with (among others) the

accounting firms. It is conceivable that forms of cooperations will arise. On the detachment

market they will be competing with agencies offering temporary staff, again with possible forms

of cooperation. The other option for software companies is to manifest themselves as software

manufacturers. In order to be leading in that market, they will have to become global players.

International concentration of players is therefore not improbable.

The success of every firm that whishes to operate on the international market is determined by

adjusting its international organization structure to market characteristics. According to Bartlett

and Ghoshal, three criteria can be distinguished: efficiency, learning and responsiveness.

Efficiency requires global coordination and integration of activities and processes. Learning

implies the worldwide exploitation of available know-how, skills and capabilities. Respon-

siveness means that local firms must provide services complying with local requirements and

circumstances. A corporation offering one standardized product on the world market will fullfil

these criteria in a different way than a corporation which is focused on domestic services, which

mayor may not be done in the framework of international projects. This implies that the other

types distinguished by Bartlett and Ghoshal (the international, multinational and global types) do

not necessarily have to transform into the transnational type. Further study will be necessary to

investigate the factors determining the origin of the above types and requiring the transition to

another type. The development of the international structure of services will, in my opinion, have
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to be based on the development of the clientele. Clients with local or limited international

operations make other demands than clients operating on a global scale; the need for local

differentiation on the one hand and global integration on the other may vary considerably from

one international accounting organization to the other.
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BIJLAGE 1 VRAGENLUST EERSTE INTERVIEWRONDE

Op basis van bestudeerd beschikbaar empirisch materiaal en theorie werden in de eerste interviewronde

onderstaande vragen in het schriftelijk verzoek opgenomen:

1. welke motieven had u voor (voortgaande) intemationalisatie van de dienstverlening c.q. voor intema-

tionale samenwerking;

2. zijn bepaalde fasen te onderkennen in het vorrn geven aan intemationalisatie (vorrn en aard dienst-

verlening, doelen/criteria, structuur (bestuurlijk, financieel). partners. resultaat);

3. herkent u zich in onderstaande motieven voor intemationalisatie van dienstveriening (wanneer actueel):

a. client volgen (client overal dezelfde kwaliteit dienstveriening bieden)

b. bescherrnen relatie met client tegen (potentiele) concurrenten

c. schaalvergroting t.b.v.:

- aantrekkenlopleiden specialisten

- afstemmen omvang/samenstelling medewerkersbestand op clientenportefeuille

- verhoogd rendement van exploitatie know-how (welke)

- risicoreductie

d. spreiding marktrisico's

e. diversificatie

f. naambekendheid/imago benutten

g. kostenvoordelen door exploitatie know-how (welke) in verwante dienstenlmarkten

h. inspeJen op groeimogelijkbeden op markt van internationale opdrachten

i. bieden van een altematief 1.0.v. concurrenten

j. (beoogde) eenwording van de Europese markt

k. gewijzigde concurrentieverhoudingen

4. herkent u zich in onderstaande motieven voor intemationale sarnenwerking (wanneer actueel):

a. beter bereik door uitbreiding aantal vestigingen

b. betere spreiding door uitbreiding aantal vestigingen

c. verwerving specifieke deskundigheden

d. concentratie in de bedrijfstak

e. clientenportefeuille partner(s)

f. versterking financiele positie
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5. golden er nog andere motieven voor intemationalisatie?

6. welke factoren bepaalden het al dan niet behaalde succes?

7. welke kostenlbaten had intemationalisatie in deze periode?
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Accountantskantoren

C. Dubbeld RA -

mr P. van Elten -

drs J.W.M. van Erven RA

mr J.M.H. Evers

drs G. lzeboud RA

drs J.A. Steenmeijer RA

A.F. Tempelaar RA

P.A. Wortel RA

SoftJvapeondernenringen

c.J.A. van Breugel

G.G.Dohmen

G.H. Lucassen

J.A. Vunderink

lid Raad van Bestuur Dijker en Doornbos (tot fusie met Van Dien+Co) en

lid van het Executive Committee van BDO voor het uittreden van Dijker

en Doornbos uit BDO in 1987

internationaal secretaris BDO Binder, sedert 1juni 1986

- voorzitter Raad van Bestuur BDO CarnpsObers en tevens chairman van

de Policy Board (= Raad van Bestuur) van BDO sinds 1991

- directeur Bestuurlijke en lnternationale Zaken Deloitte & Touche

- vice-voorzitter Raad van Bestuur Coopers & Lybrand

- voorzitter Bestuurscollege KPMG (Nederland) (tot 1 januari 1993,

tevens chief executive officer en vice-voorzitter KPMG (internationaal)

tot 1 oktober 1993)

- van 1969 tot 1971 voorzitter van de Algemene Bestuurs Commissie van

VAK Dijker, Bianchi & Co, vanaf de vorming in 1971 van Dijker en

Doornbos tot 1973 voorzitter van de Raad van Bestuur, daarna

gedurende 4 jaar lid van de Raad van Bestuur belast met de "buitenland-

se betrekkingen", tevens voorzitter van het "Management Committee"

van BDO vanaf de oprichting in 1973 tot in 1978

- voorzitter Raad van Bestuur Moret Ernst & Young tot 1 september 1993

- voorzitter Directie Cap Gemini Pan data (tot fusie met Volrnac Neder-

land, augustus 1992), daarna vice-voorzitter van de Raad van Bestuur

van Volmac Software Groep en vanaf oktober 1992 voorzitter van Cap

Volmac Group (naam vanafseptember 1993)

vanaf 1987 lid en vanaf eind 1988 voorzitter van de Raad van Bestuur

van Volmac Software Groep (tot oktober 1992)

- vanafjuli 1993 lid Raad van Bestuur CMG (Europese Zaken), daarvoor

algemeen directeur CMG Nederland

- executive vice-president BSO
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BULAGE 3A VRAGENLUST ACCOUNTANTSKANTOREN TWEEDE INTERVIEWRONDE

Schalen

BELANG MEEEENS

zeer belangrijk :2 geheel mee eens :2

belangrijk : 1 tamelijk mee eens : 1

enigszins belangrijk :0 enigszins mee eens :0

tamelijk onbelangrijk : -1 tameli jk oneens : -1

geheelonbernn~ik : -2 zeheel oneens : -2

Ter bestudering van hypothese 1

Yrnag.l

Heeft u gemternationaliseerd omdat u op grotere schaal wilde exploiteren:

a. technische kennis (kennislprodukten als resultaat van R&D of praktijkervaring);

b. kennis van een specifieke branche;

c. managementkennis.

Ter bestudering van hypothese 2

Yral!g..2

Wat was bij uw intemationalisatie de betekenis van:

a het beschikken over een concurrentievoordeel in de vorm van kennis;

b. het beschikken over een concurrentievoordeel in de vorm van het 'recht' voor een client te werken;

c. de noodzaak lokaal aanwezig te zijn;

d. de onmogelijkheid het concurrentievoordeel te gelde te maken door een markttransactie af te sluiten

met een buitenlandse collega.
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Ter bestudering van hypothese 3

fuag.3

Is de internationale dienstverlening nu gebaseerd op gemeenscbappelijk eigendom? Zo neen, welke

juridische basis heeft de internationale dienstverlening dan?

Ter bestudering van hypothese 4

YrMgA

De internationalisatie werd ingegeven door de wens:

a. intemationaliserende klanten bedienen;

b. extra werk in Nederland verkrijgen;

c. landenrisico spreiden;

d. econornische voordelen behalen;

e. reageren op het toetreden van buitenlandse concurrenten tot de binnenlandse markt;

f. profiteren van verschillen in factorkosten;

g. behoren bij een bepaalde groep ondememingen;

h. nieuwe groei realiseren.

Yn!ag2

Het besluit mee te werken aan een intemationale fusie in de tweede helft van de jaren tachtig werd

ingegeven door de wens:

a. behoren bij een bepaalde groep ondernemingen;

b. verbeteren bereik van de internationale dienstverlening;

c. verbeteren kwaliteit van de intemationale dienstverlening;

d. behalen econornische voordelen;

e. bereiken minimaal-efficiente schaal van specialismen op de binnenlandse markt;

f. behalen voordeel uit de reputatie van de fusiepartner;

g. profiteren van de clientenportefeuille van de fusiepartner.
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Ter bestudering van hypothese 5

YraagJi

Is het voorgevallen dat de aanleiding tot intemationalisatie een incident was (b.v. een onverwachte vraag

van een client of een kans) waarbij u de buitenlandse markt nog Dietgoed kende, en dat u daarom:

a. in eerste instantie koos voor samenwerking met een lokale buitenlandse partner;

b. toen u bekend raakte met de buitenlandse markt de sarnenwerking beeindigde en zelfstandig

doorgroeide?

Ter bestudering van hypothese 6

Yr.Mg.l

Intemationalisatie van professionele dienstverlening in de vorm van bet opzetten van eigen vestigingen

wordt belernmerd door bet bestaan van toetredingsbarrieres. Dit noodzaakte tot sarnenwerking met lokale

partners. Bent u bet hiermee eens?

Yraag..8

De belangrijkste toetredingsbarrieres zijn:

a. voldoen aan loka1e beroepsregelgeving;

b. kennis van loka1e situatie (markt, taal, cultuur);

c. werving loka1e mensen;

d. integratie lokale mensen;

e. verwerven van loka1e reputatie.

Ter bestudering Van hypothese 7

.Yrnag.2

Het opereren in een mondiale markt (mondiaal marktsegment) vereist mondiale aanwezigheid en

zichtbaarbeid. De ontwikkeling hierin in de jaren tachtig beeft geleid tot een intemationale fusie voor uw

organisatie. Bent u bet hiermee eens?
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Ier bestuderin!: Van hypothese 8

Vraa!: 10

De vraag van clienten naar intemationale dienstverlening was voor u belangrijk om:

I. in her buitenland op reisbasis opdrachten uit te voeren;

2. zelf vestigingen op te zetten in het buitenland;

3. vestigingen op te zetten in het buitenland in samenwerking met loka1e partners;

4. vestigingen in het buitenland te acquireren;

5. relaties aan te gaan met buitenlandse collega's op correspondentie-basis;

6. mee te werken aan het creeren van een intemationaal netwerk;

7. een intemationale fusie met een andere organisatie aan te gaan.

Hierbij te onderscheiden als perioden: (a) tot 1970, (b) 1970-1979, (c) 1980-1989, (d) 1990-heden.

Vraa!: 11

Kunt u voor uw toetredingen tot buitenlandse markten aangeven in welke gevallen er sprake was van:

a. het volgen van de klant;

b. het zoeken van een nieuwe markt;

en of dit onderscheid betekenis had voor de financiering (100% dochter, joint-venture, export, licentie).

Ier bestuderin!: Van hypothese 10

Vraa!: 12

Bent u het ermee eens dat voor de intemationale netwerkstructuur geldt:

a. de netwerkstructuur van de intemationa1e dienstveriening is gekozen uit oogpunt van kostenbeheersing;

b. de netwerkstructuur van de intemationale dienstverlening is gekozen omdat markttransacties niet

efficient zijn;

c. de netwerkstructuur van de intemationa1e dienstveriening is gekozen om het lokale-aanpassingsver-

mogen te bewaren;

d. de netwerkstructuur van de intemationale dienstverlening is gekozen omdat de noodzaak te steunen

op vertrouwen groot is;

e. de netwerkstructuur van de intematonale dienstveriening is gekozen omdat het risico groot is;

f. de netwerkstructuur van de intemationale dienstverlening is noodzakelijk vanwege de aanwezigheid

van een institutionele omgeving.
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Ter bestudering van hypothese 11

Vraag 13

Bent u het ermee eens dat voor uw internationale organisatie geldt:

a. het uitgangspunt van de beheersing voor de intemationale organisatie is dat de overdracht van

doelstellingen plaatsvindt van intemationaal bestuur (= topmanagement) naar nationale organisaties;

b. het inzicht van het topmanagement is volledig en gedetailleerd;

c. in de bijsturing ligt het accent op 'early warning';

d. rapportage vindt plaats door staf en lijn;

e. communicatie is gedetailleerd, veelzijdig en continue;

f. de stafafdelingen zijn zwaar en duur.

Vraag 14

Bent u het ermee eens dat voor de relatie tussen intemationaal bestuur en regionale/nationale organisaties

geldt:

a. de intemationale organisatie kent een gelaagdheid in bevoegdheden;

b. het intemationale bestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van plannen en programma's voor

de regionale en nationale organisaties;

c. de nationale organisaties krijgen van het intemationale bestuur hun exacte doelstellingen opgelegd;

d. de nationale organisaties leggen volgens strakke lijnen verantwoording af aan het intemationale

bestuur;

e. als lokale functionarissen niet voldoen worden zij door het intemationale bestuur gecorrigeerd en

eventueelvervangen.

Vraag 15

Beheersing is voor het intemationale bestuur belangrijk om:

a de mondiale strategie te implementeren;

b. activiteiten te coordineren;

c. de lokale strategieen te coordineren;

d. conflicten op te lossen;

e. een deel van de winst van de lokale ondememingen te verwerven.
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Vraag16

Kunt u het belang aangeven van onderstaande ondersteunende of stafdiensten op het niveau van het

internationaIe kantoor:

a. corporate PR;

b. kwaliteitsborging;

c. account management;

d. opleiding/training;

e. infonnatielcommunicatiesysteem;

f. financiering;

g. R&D;

h. andere?

Vraag 17

Kunt u het belang aangeven van onderstaande ondersteunende of stafdiensten op het niveau van het

Europese regiokantoor:

a corporate PR;

b. kwaliteitsborging;

c. account management;

d. opleiding/training;

e. informatielcommunicatiesysteem;

f. financiering;

g. R&D;

h. andere?

Ter bestudering van hypothese 12

Vraag 18

Het voeren van een mondiaIe strategie wordt gestimuleerd door:

a. de toepassing van informatietechnologie in de eigen bedrijfsvoering;

b. het geintegreerd bedienen van mondiaaJ opererende clienten;

c. het concurreren met andere mondiaaJ opererende aanbieders;

d. het verdwijnen c.q. verminderen van verschillen tussen nationaIe economieen;

e. de hoogte van de R&D-kosten;

f. andere?
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Vraag 19

Het voeren van een mondiale strategie wordt belemmerd door:

a. zich voordoen van nationale verschillen in taal, cultuur, wet- en regelgeving;

b. ontbreken van een mondiale aanwezigheid met vestigingen;

c. ontbreken van een mondiale vraag naar dienstverlening;

d. ontbreken van voldoende capaciteit en/of deskundigheid op het intemationale hoofdkantoor;

e. andere?

Vraag 20

Uw intemationale organisatie ontwikkelt zich van het multinationale type met als kenmerken:

a. nationale kantoren bedienen de lokale markt en voorzien zichzelf;

b. de nationale kantoren onderzoeken en exploiteren zelfstandig lokale kansen;

c. kennis wordt ontwikkeld en vastgehouden binnen elke nationale organisatie;

naar het transnationale type met als kenmerken:

d. de nationale kantoren zijn gespecialiseerd;

e. de nationale kantoren werken nauw met elkaar samen;

f. de nationale kantoren hebben elk een specifieke taak t.a.v. de geintegreerde mondiale activiteiten;

g. de kennis- en dienstontwikkeling vindt gezamenlijk plaats en wordt binnen de totale organisatie

gedeeld;

h. de intemationale coordinatie- en communicatieprocessen zijn flexibel (horizontaal en verticaal), groot

in aantal en vertonen een grote gevarieerdheid;

i. het functioneren van de intemationale organisatie is gebaseerd op een gezamenlijke visie, consensus

in de besluitvorming, individuele betrokkenheid bij de uitvoering.

Geef per kenmerk aan of dit kenmerk de huidige situatie typeert.

Ter bestudering van hypothese 13

Vraag 21

Welk belang heeft als coordinatiemechanisme voor de huidige internationale organisatie:

a. wederzijdse aanpassing;

b. direct toezicht;

c. standaardisatie van werkprocessen;

d. standaardisatie van de output;

e. standaardisatie van kennis en vaardigheden;

f. standaardisatie van normen en waarden.



BULAGE3B VRAGENLUSTSOFrWAREONDERNEMITNGENTWEEDE
INTERVIEWRONDE

~
BELANG MEEEENS

zeer belangrijk :2 geheel mee eens :2

belangrijk : 1 tamelijk mee eens : 1

enigszins be\angri jk :0 enigszins mee eens :0

tamelijk onbelangrijk : -1 tamelijk oneens : -I

geheel onbelangrijk : -2 .e;eheeloneens : -2

Ter bestudering van hypothese 1

Yrl!ati
Heeft u gemtemationaliseerd omdat u op grotere schaal wilde exploiteren:

a. technische kennis (kennis/produkten als resultaat van R&D of praktijkervaring);

b. kennis van een specifieke branche;

c. managementkennis.

Ter bestudering van hypothese 2
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~
Wat was bij uw intemationalisatie de betekenis van:

a. het beschikken over een concurrentievoordeel in de vorm van kennis;

b. het beschikken over een concurrentievoordeel in de vorm van het 'recht' voor een client te werken;

c. de noodzaak lokaal aanwezig te zijn;

d. de onmogelijkheid het concurrentievoordeel te ge\de te maken door een markttransactie af te sluiten

met een buitenIandse collega.
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Ter bestudering Van hypothese 3

YraaU
Is de intemationale dienstverlening nu gebaseerd op gemeenschappelijk eigendom? Zo neen, welke

juridische basis heeft de intemationale dienstverlening dan?

Ter bestudering Van hypothese 4

YIaagA

De intemationalisatie werd ingegeven door de wens:

a. intemationaliserende klanten bedienen;

b. extra werk in Nederland verkrijgen;

c. landenrisico spreiden;

d. economische voorde\en behalen;

e. reageren op het toetreden van buitenlandse concurrenten tot de binnenlandse markt;

f. profiteren van verschillen in factorkosten;

g. behoren bij een bepaalde groep ondememingen;

h. nieuwe groei realiseren.

Ter bestudering van hypothese 5

~
Is het voorgevallen dat de aanleiding tot intemationalisatie een incident was (b.v. een onverwachte vraag

van een client of een kans) waarbij u de buitenlandse markt nog Dietgoed kende, en dat u daarom:

a. in eerste instantie koos voor samenwerking met een lokale buitenlandse partner;

b. toen u bekend raakte met de buitenlandse markt de samenwerking beeindigde en zeifstandig

doorgroeide?

Ter bestudering van hypothese 6

Internationalisatie van professionele dienstverlening in de vorm van het opzetten van eigen vestigingen

wordt belemmerd door het bestaan van toetredingsbarrieres. Dit noodzaakte tot samenwerking met lokale

partners. Bent u het hiermee eens?
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Yrnl!g.l

De belangrijkste toetredingsbarrieres zijn:

a. voldoen aan lokale beroepsregelgeving;

b. kennis van lokale situatie (markt, taal, cultuur);

c. werving lokale mensen;

d. integratie lokale mensen;

e. verwerven van lokale reputatie.

Ter bestudering Van hypothese 7

YmagJl

Het opereren in een mondiale markt (mondiaal marktsegment) vereist mondiale aanwezigheid en

zichtbaarheid. De ontwikkeling hierin in de jaren tachtig (c.q. begin jaren negentig) heeft geleid tot een

intemationale fusie voor uw ondememing. Bent u het hiermee eens?

Ter bestudering Van hypothese 8

.YrMg..2

De vraag van clienten naar intemationale dienstverlening was voor u belangrijk om:

1. in het buitenland op reisbasis opdrachten uit te voeren;

2. zelf vestigingen op te zetten in het buitenland;

3. vestigingen op te zetten in het buitenland in samenwerking met lokale partners;

4. vestigingen in het buitenland te acquireren;

5. relaties aan te gaan met buitenlandse collega's op correspondentie-basis;

6. mee te werken aan het creeren van een intemationaal netwerk;

7. een intemationale fusie met een andere ondememing aan te gaan.

Hierbij te onderscheiden als perioden: (a) tot 1970, (b) 1970-1979, (c) 1980-1989, (d) 1990-heden.

Vraag 10

Kunt u voor uw toetredingen tot buitenlandse markten aangeven in welke gevallen er sprake was van:

a. het volgen van de klant;

b. het zoeken van een nieuwe markt;

en of dit onderscheid betekenis had voor de financiering (100% dochter,joint-venture, export, licentie).
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Ter bestudering van hypothese 12

Vraag 11

Bent u het ermee eens dat voor uw intemationale organisatie geldt:

a. het uitgangspunt van de beheersing voor de intemationale organisatie is dat de overdracht van

doelstellingen plaatsvindt van intemationaal bestuur (= topmanagement) naar nationale organisaties;

b. het inzicht van het topmanagement is volledig en gedetailleerd;

c. in de bijsturing ligt bet accent op 'early warning';

d. rapportage vindt plaats door staf en lijn;

e. communicatie is gedetailleerd, veelzijdig en continue;

f. de stafafdelingen zijn zwaar en duur.

Vraag 12

Bent u het ermee eens dat voor de relatie tussen intemationaal bestuur en regionale/nationale organisaties

geldt:

a. de intemationale organisatie kent een gelaagdheid in bevoegdheden;

b. het intemationale bestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van plannen en programma's voor

de regionale en nationale organisaties;

c. de nationale organisaties krijgen van het intemationale bestuur hun exacte doelstellingen opgelegd;

d. de nationale organisaties leggen volgens strakke lijnen verantwoording af aan het intemationale

bestuur;

e. als lokale functionarissen niet voldoen worden zij door het intemationale bestuur gecorrigeerd en

eventueelvervangen.

Vraag 13

Beheersing is voor het intemationale bestuur belangrijk om:

a. de intemationale strategie te formuleren en implementeren;

b. activiteiten te coordineren;

c. de lokale strategieen te coordineren;

d. conflicten op te lossen;

e. een deel van de winst van de lokale ondememingen te verwerven.
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Vraag 14

Kunt u het belang aangeven van onderstaande ondersteunende of stafdiensten op het niveau van het

intemationale hoofdkantoor:

a. corporate PRlmarketing;

b. kwaliteitsborging;

c. account management;

d. opleidingltraining;

e. informatie/communicatiesysteem;

f. financiering;

g. R&D;

h. andere?

Vraag 15

Kunt u het beJang aangeven van onderstaande ondersteunende of stafdiensten op het niveau van het

Europese regiokantoor:

a corporate PRlmarketing;

b. kwaliteitsborging;

c. account management;

d. opleidingltraining;

e. informatie/communicatiesysteem;

f. financiering;

g. R&D;

h. andere?

Vraag 16

Het voeren van een intemationale strategie wordt gestimuleerd door:

a. de toepassing van informatietechnologie in de eigen bedrijfsvoering;

b. het geintegreerd bedienen van mondiaal opererende clienten;

c. het concurreren met andere mondiaal opererende aanbieders;

d. het verdwijnen c.q. verminderen van verschillen tussen nationale economieen;

e. de hoogte van de R&D-kosten;

f. andere?
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Vraag 17

Het voeren van een intemationale strategie wordt belemmerd door:

a zich voordoen van nationale verschillen in taal, cultuur, wet- en regelgeving;

b. ontbreken van een mondiale aanwezigheid met vestigingen;

c. ontbreken van een mondiale vraag naar dienstverlening;

d. ontbreken van voldoende capaciteit enlof deskundigheid op het intemationale hoofdkantoor;

e. andere?

Vraag18

Uw intemationale organisatie ontwikkelt zich van het multinationale type met als kenmerken:

a. nationale kantoren bedienen de lokale markt en voorzien zichzelf;

b. de nationale kantoren onderzoeken en exploiteren zelfstandig lokale kansen;

c. kennis wordt ontwikkeld en vastgehouden binnen elke nationale organisatie;

naar het transnationale type met als kenmerken:

d. de nationale kantoren zijn gespecialiseerd;

e. de nationale kantoren werken nauw met elkaar samen;

f. de nationale kantoren hebben elk een specifieke taak t.a, v. de gemtegreerde mondiale activiteiten;

g. de kennis- en dienstontwikkeling vindt gezamenlijk plaats en wordt binnen de totale organisatie

gedeeld;

h. de internationale coordinatie- en communicatieprocessen zijn flexibel (horizontaal en verticaal), groot

in aantal en vertonen een grote gevarieerdheid;

I. het functioneren van de intemationale organisatie is gebaseerd op een gezamenlijke visie, consensus

in de besluitvorming, individuele betrokkenheid bij de uitvoering.

Geef per kenmerk aan of dit kenmerk de huidige situatie typeert.

Aanvullende wagen

Vraag19

Welk belang heeft als coordinatiemechanisme voor de huidige intemationale organisatie:

a wederzijdse aanpassing;

b. direct toezicht;

c. standaardisatie van werkprocessen;

d. standaardisatie van de output;

e. standaardisatie van kennis en vaardigheden;

f. standaardisatie van normen en waarden.
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Vraag 20

Bent u bet ermee eens dat de relatief jonge leeftijd van bet vak tot op beden de internationalisatie heeft

bemoeilijkt?

Vraag 21

Bent u het ermee eens dat de relatief geringe graad van internationalisatie van de softwaredienstverlening

tot op beden bet gevolg is van bet ontbreken van een intieme reIatie tussen de client en de dienstverlener?

Vraag 22

Bent u bet ermee eens dat de internationalisatie van de softwaredienstverlening tot op beden is beIemmerd

door bet internationaaI ontbreken van standaarden, ricbtlijnen en reglementering van de beroepsuitoefeoing?

Vraag 23

Hebben andere belemmeringen een rol gespeeld?
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BIJLAGE 4 RESPONDENTEN TWEEDE INTERVIEWRONDE

Accountantskantoren

C. Dubbeld RA -

drs J.W.M. van Erven RA

P. Hoogendoorn RA

drs G. lzeboud RA

drs J.A. Steenrneijer RA

A.F. Tempelaar RA

P.A. Wortel RA

Softwareondernemingen

J. Baan

B.C. Brix

G.G.Dohmen

G.H. Lucassen

drs O.J.F. Coene

J.A. Vunderink

C. Westerhuis

lid Raad van Bestuur Dijker en Doornbos (tot fusie met Van Dien+Co) en

lid van het Executive Committee van BDO voor het uittreden van Dijker

en Doornbos uit BDO in 1987

- voorzitter Raad van Bestuur BDO CarnpsObers en tevens chairman van

de Policy Board van BDO Binder

- voorzitter Bestuur Deloitte & Touche

- vice-voorzitter Raad van Bestuur Coopers & Lybrand

- voorzitter Bestuurscollege KPMG (Nederland) (tot 1 januari 1993,

tevens chief executive officer en vice-voorzitter KPMG (internationaal)

tot 1 oktober 1993)

- van 1%9 tot 1971 voorzitter van de Aigemene Bestuurs Commissie van

VAK Dijker, Bianchi & Co, vanaf de vorming in 1971 van Dijker en

Doornbos tot 1973 voorzitter van de Raad van Bestuur, daarna

gedurende 4 jaar lid van de Raad van Bestuur belast met de "buitenland-

se betrekkingen", tevens voorzitter van het "Management Committee"

van BDO vanaf de oprichting in 1973 tot in 1978

- voorzitter Raad van Bestuur Moret Ernst & Young tot 1 september 1993

- chief executive officer Baan Holding

- vice-voorzitter Cap Volmac Group

- vanaf 1987 lid en vanaf eind 1988 voorzitter van de Raad van Bestuur

van Volmac Software Groep (tot oktober 1992)

vanafjuli 1993 lid Raad van Bestuur CMG (Europese Zaken), daarvoor

algemeen directeur CMG Nederland

- investor relations manager Getronics

executive vice-president BSO

- vice-president Baan
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BULAGE 5 RESPONDENTEN OPINIE-ONDERZOEK

Respondenten m b.t. accountantskantoren

1. Anoniem

2. prof. dr A.J. Bindenga RA, Erasmus Universiteit Rotterdam

3. prof. dr W. Buyink, hoogleraar Rijksuniversiteit Maastricht

4. T. Dieten, redacteur Het Financieele Dagblad

5. dr T. Elfring, universitair hoofddocent strategisch management Faculteit Bedrijfskunde, Erasmus

Universiteit Rotterdam

6. prof. drs J.C.E. van Kollenburg RA, vennoot BDO CampsObers en hoogleraar Katholieke Universiteit

Brabant

7. drs W.B. Moret RA, vennoot Moret Ernst & Young, oud executive partner Arthur Young Europe

8. H. Volten RA, oud algemeen directeur Nivra

9. dr Ph. Wallage RA, senior manager Klynveld Accountants en universitair hoofddocent accountantscon-

trole Universiteit van Amsterdam

Respondenten m.b.t. softwareondernemingen

1. ir drs L.P. van Bemmel, onderzoeker, INRO-TNO

2. J. Brogt, hoofdredacteur Informatiemanagement

3. prof. dr J. Chr. van Dalen, hoogleraar management studies Agrarische Universiteit Wageningen

4. G.G. Dohmen, oud-directievoorzitter Cap Volmac Group N.V., cornmissaris van diverse bedrijven

5. dr T. Elfring, universitair hoofddocent strategisch management, Faculteit Bedrijfskunde, Erasmus

Universiteit Rotterdam

6. D. Kuin, directeur Van Hilten management consultants voor financiele public relations

7. A. Meij, journalist en uitgever van High Tech Analyse

8. B.W. Pel. secretaris Fenit (Federatie Nederlandse IT)

9. drs M.G. Rost van Tonningen, partner Adstrat adviesgroep voor strategische besluitvorming
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BIJLAGE6

Tabel: Omvang software- en servicesmarkt gerelateerd aan bruto nationaal produkt (1987)'

BNPin mld Marktomvang in Marktomvang in %

dollar mld dollar van hetBNP

Frankrijk 711,6 4,654 0,65

Engeland 713,5 4,266 0,60

Duitsland 812,4 3,631 0,46

Italic 695,6 3,266 0,47

Nederland 178,7 2,278 1,27

Zwitserland 104,4 0,718 0,51

Zweden 118,0 0,668 0,57

Denemarken 67,8 0,660 0,97

Spanje 336,5 0,640 0,19

Noorwegen 65,9 0,599 0,48

Finland 62,9 0,454 0,72

Ierland 26,9 0,209 0,78

Oostenrijk 88,4 0,167 0,18

Turkije 220,6 0,163 0,07

Portugal 61,5 0,052 0,08

Griekenland 63,5 0,008 0,01

Bron: Computable (ECSA), OESO

I Tabel overgenomen van Van der Tang (1992).
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