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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Besturing door het hoofdkantoor en diversificatie
van Aswin van Oijen

1.           De  resultaten van  de  vele  onderzoeken naar de  prestaties  van  diversificatiestrate-
gieen zijn niet eenduidig. Een betangrijke oorzaak hiervan is de venvaarlozing
ran implementatieproblemen, die op haar beurt veroorzaakt \vordt door de
inspanningen die het kost om data in ondernemingen te verzamelen.

2.         Het  benadmkken van jinancitle  criteria bij de- besturing  van business  units  heeft
soins ongewenste neveneffecten, zoals het niet realiseren van synergetische
voordelen.

3.           Voor   ondernemingen   die   gekenmerkt   worden   door   een   lage   diversiteit   is   het
nastreven van synergetische voordelen aantrekkelijk. Naarmate de diversiteit
toeneeint,  wordt  het  nastreven  van jinanciele  voordelen aantrekkelijker.

4.               Een    diversificatiestrategie    brengt     slechts     potentitle     voordelen     met    zich     mee.

Daadwerkelijke realisatie van deze voordelen vereist een bepaalde besturing door
het hoofdkantoor.

5.             Hoofdkantoren  kunnen  een   meer  jinancitle   of  een   meer   strategische   besturings-
still kiezen. Deze stijlen worden gekenmerkt door een verschillende toepassing
van de besturingsrollen ontwikkeling, beheersing, intel-ventie, benoeming,
coOrdinatie en dienstverlening

6.   Goed presteren(le concerns onderscheiden zich niet van slecht presterende
concenis door hun diversificatiestrategie of besturingswijze op zich, maar door
een  betere  afstemniing  tussen  deze  twee.

7.       Opmerkingen over waardetoevoeging en -vernietiging door het hoofdkantoor zijn
als gevolg van meetproblemen tamelijk vrijblijvend.

8.     Analytische generatisatie vanuit case studies is niet meer dan 'wishful thinking'.
'Data  mining'  ontaardt  in omvezenlijke  speculaties  over ondememingen.

9.    Kernactiviteiten en synergie zijn de jokers uit de managementlectuur die als
argument voor elke beslissing inzetbaar zijn.

10. De kloof ttissen (management)theorie en (management)praktijk aan een universi-

teit is weI te overbruggen, maar niet te overtreffen
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Voorwoord

Vier jaren studie zijn niet toereikend om een bevredigende beheersing van bedrijfseconomie
te verla'ijgen. Die mening was ik althans toegedaan toen ik afstudeerde. Promoveren leek
een goede mogelijkheid te zijn om mijn beheersing van het vakgebied te vergroten. Na enige
aarzeling heb ik dan ook de kans om universitair docent bij de vakgroep Bedrijfseconomie te
worden benut. Dit docentschap bracht weliswaar aanzienlijke onderwijsverplichtingen met
zich mee, maar hier stonden enkele niet weg te cijferen voordelen tegenover.

Het onderwerp, de rol van het hoofdkantoor, was betrekkelijk snel gevonden. Aantrekkelijk
aan dit onderwerp vond ik dat het zich bevindt op een snijpunt van wetenschap en praktijk,
Het proces heeft wat langer geduurd dan ik oorspronkelijk hoopte, onder meer vanwege de
genoemde onderwijsverplichtingen en de beslissing om de gehele empirische cyclus te
volgen. Dit verklaart ook waarom ik meestal geprikkeld gereageerd heb op goedbedoelde
vragen naar het moment van promoveren. Toch kan ik beslist spreken van een voorspoedig
verloop. De richting was voortdurend duidelijk. Alleen resteerde na het inleveren van het
concept een zeker gevoel van leegte. Het boek heeft niet voor niets deze omvang gekregen.
Het voorspoedige verloop is vooral te danken aan de inzet van een groot aantal mensen. Het

vervolg van dit voorwoord wil ik daarom graag besteden aan een woord van dank aan hen.
Om te beginnen wil ik mijn promotors bedanken voor hun voortreffelijke begeleiding.
Personen die het voorrecht hebben gesmaakt om wat intensiever met prof.dr. Harry
Barkema om te gaan, hebben verscheidene aangename eigenschappen kunnen ontdekken.
Een daarvan is de gave om kritiek zodanig te verpakken dat de ontvanger altijd uiterst

gemotiveerd van besprekingen met hem terugkomt. Vooral de methodologie van het
onderzoek is door zijn opmerkingen verbeterd. Verder heb ik zijn voortdurende menselijke
belangstelling altijd als bijzonder stimulerend ervaren. Prof.dr. Sytse Douma heeft mij voor
het eerst gewezen op het onderwerp en heeft daarmee aan de wieg gestaan van dit onder-
zoek. De inhoudelijke kant van het onderzoek heeft geprofiteerd van zijn scherpe observa-
ties. Ik heb veel waardering voor het vertrouwen en de ondersteuning die ik van hem
ontvangen heb.
De overige commissieleden, prof.dr. H. Daems, prof.dr. P.W. Moerland en prof.dr. A. van
Witteloostuyn wil ik graag bedanken voor hun bereidheid zitting te nemen in de commissie.
Prof.dr. P.W. Moerland heeft in zijn volle agenda ruimte gemaakt voor deze sectieover-

schrijdende activiteit. Prof.dr. A. van Witteloostuyn heeft het concept uiterst grondig
bestudeerd en op grond daarvan nuttige suggesties ter verbetering gedaan.

Het onderzoek bevat een omvangrijke empirische component. Dit was volstrekt onmogelijk
geweest zonder de genereuze medewerking van vele respondenten uit het bedrijfsleven.
Gelukkig voor dit onderzoek hebben zij belang gehecht aan activiteiten die op korte termijn
de aandeelhouderswaarde niet verhogen en die pas op lange termijn misschien zinvol zijn.
Omwille van de toegezegde vertrouwelijkheid en de omvang van dit voorwoord moeten hun
namen hier onvermeld blijven.

./
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Bij het onderzoek ben ik geholpen door verscheidene uitstekende student-assistenten. Bram
Moonen heeft onder meer gezorgd voor de selectie van de juiste concerns.  De hoge response
rate is voor een groot deel te danken aan de beleefde doch vasthoudende inspanningen van

Arno Janssen. Danny Lambert heeft op de hem kenmerkende grondige werkwijze ontbre-
kende gegevens aangeleverd. Paul van de Berg tenslotte heeft het concept goed bestudeerd

en waar nodig van commentaar voorzien.
Dankzij secretaresses, collega's en ex-collega's is het onderzoek in een prettige werksfeer tot
stand gekomen. In het bijzonder wil ik hier graag bedanken Eric Dooms en Bart Vos. Zij
vonden het vanzelfsprekend om mij in de eindfase werk uit handen te nemen. Tot de

groeiende groep van ex-collega's behoort inmiddels helaas ook John Bell. Zowel binnen als
buiten de KUB hebben we het altijd buitengewoon goed met elkaar kunnen vinden. Hopelijk
zet het succes van John zich buiten de KUB voort.
Wie ik hier niet wil bedanken is Ronald Jeans. De reden is dat hij toch vrijwel geen
Nederlands kan lezen. Op een andere plaats zal ik hem hartelijk bedanken voor de schitte-

rende omslag van dit boek. Ik heb gezien hoeveel werk hij hiervoor verzet heeft.

Ronald Jeans voert mij automatisch naar mijn familie. Een bijzonder woord van dank wil ik
graag richten tot mijn ouders en mijn zus. Zonder enige terughoudendheid hebben zij mij te
allen tijde in morele en materiele zin bijgestaan. Mijn ouders hebben mij toewijding en

volharding geleerd, eigenschappen die uitstekend van pas komen bij het schrijven van een
proefschrift. Van mijn vader heb ik verder evenwicht meegekregen. Bovendien heeft hij
ervoor gezorgd dat ik het streven naar het hoogste in opleiding als natuurlijk ervaar.
Tot slot, hoewel zij ook wel eerder in dit voorwoord genoemd had kunnen worden, wil ik
Corma bedanken. Corma heeft de afgelopen maanden carrot en stick toegepast teneinde hier

opgenomen te worden. Deze middelen waren echter volkomen overbodig. Een belangrijke
plaats heeft ze namelijk zonder meer verdiend. Ze heeft mijn kennis op het gebied van
statistische software bijgespijkerd. Tevens heeft ze, terwijl ik mij bezighield met strategie, de
ook noodzakelijke operationele werkzaamheden grotendeels voor haar rekening genomen.
Vooral haar enthousiasme en liefde hebben echter de grootste bijdrage geleverd aan de
totstandkoming van dit boek.

Heusden, september 1997.
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Hoofdstuk 1 Onderzoeksopzet

§1.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bevat de opzet van het onderzoek naar diversificatie en de rol van het
hoofdkantoor. Waarom beide onderwerpen en hun onderlinge relatie interessant zijn om te
bestuderen wordt aangegeven  in de probleemaanduiding in paragraaf  1.2. Dit mondt uit  in
de probleemstelling in paragraaf 1.3. Deze paragraaf omvat tevens een afbakening van  het
onderzoek. De probleemstelling wordt in paragraaf 1.4 uitgewerkt in verschillende onder-
zoeksvragen. Aan de hand van de uitkomsten hiervan moet de beantwoording van de
probleemstelling mogelijk zijn. De fasen waaruit het onderzoek opgebouwd is worden
aangeduid in paragraaf 1.5. De hierop aansluitende indeling in hoofdstukken maakt eveneens
deel uit van deze paragraaf. Een samenvattende paragraaf (§1.6) sluit het hoofdstuk af.

§1.2 Probleemaandui(ling

De probleemaanduiding is in drie delen gesplitst, te weten hoofdkantoor, diversificatie en de
combinatie van beide thema's.

Hoofdkantoor
Het onderzoek houdt zich bezig met ondernemingen met een divisiestructuur. Deze structuur
bestaat uit verscheidene divisies, waarboven een hoofdkantoor geplaatst is. De divisies
beschikken over primaire functies, zoals produktie en verkoop, en over een eigen algemeen
management. Hierdoor zijn zij in staat om betrekkelijk autonoom te funetioneren. De
divisies worden ook wel aangeduid als (strategic) business units, dochtermaatschappijen of
werkmaatschappijen. Het hoofdkantoor bestaat uit het topmanagement en de centrale staf van
de onderneming. Het topmanagement wordt vaak Raad van Bestuur genoemd.
Sedert het verschijnen van de studie van Chandler (1962) is duidelijk dat de divisiestructuur
voordelen kan bieden boven een functionele structuur. Het topmanagement hoeft zich
bijvoorbeeld niet langer bezig te houden met operationele kwesties. maar kan zich richten op
zaken die van strategisch belang voor de gehele onderneming zijn (zie ook §2.2).
Mintzberg (1979) betoogt dat de divisiestructuur niet vergeleken zou moeten worden met de
functionele structuur. Het echte alternatief voor de divisiestructuur is opsplitsing in een
aantal kleinere zelfstandige ondernemingen en eliminatie van het hoofdkantoor. Een
dergelijke vergelijking is bijna per definitie opgesloten in de invloedrijke transactiekosteneco-
nomie (Williamson, 1975 en 1985). Uitgaande van deze theorie bespaart het hoofdkantoor
op de transactiekosten die de divisies zouden maken wanneer ze als zelfstandige ondernemin-
gen via de markt zouden interacteren. Het hoofdkantoor brengt echter ook nadelen met zich
mee. Porter (1985) noemt de kosten van overhead en de beperkingen die het hoofdkantoor
oplegt aan de divisies. Deze nadelen zouden overtroffen moeten worden door de voordelen,
zodat de onderneming op langere termijn bezien bestaansrecht bezit (Daerns en Douma,
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1989). Met andere woorden, het hoofdkantoor zou per saldo waarde toe moeten voegen.

Vermoedelijk mede onder invloed van deze ideeen is in de praktijk waar te nemen dat de
druk op hoofdkantoren om inderdaad waarde toe te voegen toeneemt. Deze druk is afkom-

stig van verscheidene belanghebbenden. Te denken valt aan huidige eigenaren, alternatieve

eigenaren en managers van de divisies.

 
Huidige eigenaren of aandeelhouders constateren dat het »fdkantoor tot kosten leidt. Deze

I kosten tasten de winstgevendheid van de onderneming en dus de waarde van hun bezit aan.

Van de baten van de samenvoeging van de activiteiten onder het hoofdkantoor zijn zij niet op
, voorhand overtuigd. Veelal bepalen zij liever zelf in welke activiteiten ze beleggen.
De leiding van ondernemingen houdt ook in continentaal Europa in toenemende mate

rekening met de belangen van de eigenaren. Een gebrek aan vertrouwen van deze eigenaren
drukt de prijs van de onderneming. Voor een alternatieve eigenaar kan overname aantrekke-

lijk zijn. De alternatieve eigenaar kan zijn een mider die de onderneming opbreekt en de
divisies verzelfstandigt of doorverkoopt aan een andere onderneming. Vaker is de alternatie-

ve eigenaar een conventionele onderneming die de leiding over de divisies, na integratie met
haar bestaande activiteiten, op zich neemt. In elk geval kan overname voor het hoofdkantoor
van de onderneming vervelende consequenties hebben, zoals opheffing. Om deze te
vermijden kan de onderneming natuurlijk nog steeds voorzien worden van diverse bescher-

mingsconstructies. Een betere preventie  is het ervoor zorgen  dat de divisies meer waard  zijn
onder de huidige dan onder een andere leiding. Het hoofdkantoor moet hiertoe waarde

toevoegen aan de divisies. Deze waardetoevoeging moet die van alternatieve eigenaren

overstijgen.
Naast huidige en alternatieve eigenaren oefenen managers van de divisies druk uit op het

hoofdkantoor. Zij zijn vaak verwikkeld in een felle concurrentiestrijd op hun afzetmarkten.

Desondanks moeten zij van het hoofdkantoor bij voortduring met betere resultaten voor de

dag komen. Het hoofdkantoor hindert hen echter in zekere zin hierbij. Vele divisiemanagers
hebben vooral oog voor de vrijheidsbeperkingen, rapportageverplichtingen en kostendoorbe-

lastingen die het hoofdkantoor hun oplegt. Zij verlangen een tegenprestatie van het hoofd-
kantoor. Overigens hoeden de divisiemanagers zich voor publieke uitingen van deze
gevoelens. Zij willen hun kansen op een positie op het hoofdkantoor niet elimineren.
In reactie op de toenemende druk die de belanghebbenden uitoefenen, bezinnen vele
hoofdkantoren zich op de rollen die zij vervullen. Dit blijkt meestal gepaard te gaan met het

schrappen van arbeidsplaatsen op het hoofdkantoor. Voorbeelden van bekende ondernemin-

gen die de afgelopen jaren inkrimpingen van hun hoofdkantoren aangekondigd hebben, zijn
ABN Amro (840 plaatsen), KPN (900 plaatsen), Philips (325 plaatsen) en Shell (1.200

plaatsen).
Bij hun speurtocht naar de juiste rollen kunnen de hoofdkantoren zich gesterkt voelen door

de beschikbaarheid van praktijkgerichte literatuur. Goede voorbeelden zijn Goold en

Campbell (1987) en Goold, Campbell en Alexander (1994). In de Nederlandse context kan

gedacht worden aan Daems en Douma (1989) en Vijverberg (1995). De aandacht voor
hoofdkantoren in de wetenschappelijke literatuur is betrekkelijk abstract (Williamson, 1975),

-
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belegen (Galbraith en Nathanson,  1978) of fragmentarisch (Gomez-Mejia,  1992) of heeft een

zwakke en eenzijdig Angelsaksische empirische basis (Chandler, 1991).

Diversificatie
Op het gebied van diversificatie bestaat een rijke onderzoekstraditie. In navolging van
Rumelt (1974) is buvoorbeeld veel onderzoek verricht naar de relatie tussen de diversificatie-
strategie en de pedbrmance van ondernemingen. De uitkomsten hiervan zijn echter niet

eenduidig, zo blijkt onder meer uit overzichtsartikelen van Hoskisson en Hitt (1990) en
Ramanujam en Varadarajan (1989). Als oorzaak wordt aangewezen de verwaarlozing van
implementatieproblemen. Hierbij gaat het niet om implementatie in de zin van het onderne-

men van acties om een vooraf opgesteld plan ten uitvoer te brengen. Gedoeld wordt op de
interne organisatie. Te lang is hierbij vertrouwd op Chandler (1962). Uit dit werk valt af te
leiden dat ondernemingen die een diversificatiestrategie gevolgd hebben een divisiestructuur
zouden moeten aannemen. De inrichting van divisiestructuren blijkt echter nogal te kunnen

varieren (Hoskisson en Hitt, 1987). Door nu de juiste inrichting te kiezen, kunnen onderne-

mingen de potentiele voordelen die een diversificatiestrategie met zich meebrengt daadwer-

kelijk realiseren.
Diverse auteurs wijzen op het grote belang van implementatie voor de relatie tussen

diversificatie en performance (Hill, 1994; Hoskisson en Hitt, 1990; Nayyar, 1993; Ramanu-

jam en Varadarajan, 1989). Opmerkelijk genoeg moeten Ramanujam en Varadarajan (1989)
vaststellen dat slechts een handvol studies zich bezighoudt met de wijze waarop ondernemin-

gen diversificatiestrategieen implementeren. Nog geringer in aantal zijn de studies naar de

gevolgen van verschillende implementatiewijzen voor de performance. Hill (1994, p. 320)
verschaft een voor de hand liggende reden hiervoor. De onderzoeker op dit gebied kan zich
niet simpelweg beperken tot 'mining  publicly  available data bases'.   Hij zal onderzoek

moeten verrichten in organisaties zelf, hetgeen niet eenvoudig  is.
Hill (1994) brengt ook enige focus aan in het brede begrip implementatie. Achter implemen-
tatie gaan bijvoorbeeld schuil cultuur, structuur en persoonlijke kenmerken van topmanagers

(Hoskisson en Hitt, 1990; Ramanujam en Varadarajan, 1989). Hill (1994) beperkt zich tot
twee varianten van de divisiestructuur (zie ook subparagraaf 2.4.8). Deze verschillen ten
aanzien van de wijze waarop het hoofdkantoor de divisies bestuurt. Het hoofdkantoor kan
bijvoorbeeld veel dan wel weinig centralisatie en coordinatie toepassen. Deze focus maakt

een verbinding met het eerste deel van deze probleemaanduiding, dat handelde over het

hoofdkantoor, mogelijk.

Combitiatie
Uit het eerste deel van de probleemaanduiding kan opgemaakt worden dat de hoofdkantoren

van gedivisionaliseerde ondernemingen onder druk staan om waarde toe te voegen aan de

divisies. Vele hoofdkantoren bezinnen zich dan ook op de rollen die zij vervullen. In de
wetenschappelijke literatuur wordt hieraan tot nu toe onvoldoende aandacht besteed.

Het tweede deel van de probleemstelling leidt tot de conclusie dat veelvuldig onderzoek
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verricht is naar diversificatie. De wijze waarop deze strategie geimplementeerd moet worden
is daarbij echter verwaarloosd. Een reden  is dat onderzoekers veelal uitgaan van openbare
databestanden, in plaats van zelf gegevens in organisaties te verzamelen. Een belangrijk

aspect van de implementatie van diversificatie is de wijze waarop het hoofdkantoor de
divisies bestuurt.
Dit onderzoek combineert de rol van het hoofdkantoor en diversificatie. In het bijzonder
wordt nagegaan wat de invloed is van een diversificatiestrategie op de wijze waarop het
hoofdkantoor de divisies bestuurt. Aldus krijgt het hoofdkantoor de belangstelling die het
waarschijnlijk verdient. Bovendien resulteert naar verwachting meer inzicht in de implemen-
tatie van diversificatiestrategiean. Hierbij staat het verzamelen van gegevens in ondernemin-
gen voorop.
Voor de beoordeling van de relevantie van het onderzoek kan een tweetal citaten wellicht
van dienst zijn. Beide citaten zijn ontleend aan Chandler (1991, p. 31).

' It  is  no  exaggeration to argue  that  the  economies  of the  industrial  world  now
depend   crucially   on   the   pedormance   of   large   multibusiness,   diversified

companies.

'As in the past, the decisions made by the senior executives at their headquar-
ters have been absolutely critical to the pe,formance of such multinational and
multiproduct  companies.   For   those   corporate   executives   not  only  monitor   the
current    peIformance    of   their   several   businesses,    but   also    determine   and
implement  investment  in facilities  and personnel  required for future  production
and distribution in the different product and geographical markets they serve.'

§1.3 Probleemstelling

De probleemstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd:

Hoe dient een hoofdkantoor zijn divisies te besturen, gegeven de gevotgde
diversificatiestrategie ?

De onderdelen hoofdkantoor en divisies zijn in de probleemaanduiding reeds verduidelijkt.
Toelichtingen op besturing, diversificatiestrategie en het normatieve element resteren.

Besturing
Een hoofdkantoor heeft de beschikking over verscheidene instrumenten waarmee de divisies
bestuurd kunnen worden. Deze instrumenten kunnen al dan niet toegepast worden. Daar-
naast kan de wijze van toepassing varieren. Een besturingsinstrument wordt in het onderzoek
ook wel aangeduid als rol. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Daems en Douma ( 1989)  wordt
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rol hier derhalve niet opgevat als wijze van waardetoevoeging. Denkbaar is dat een
hoofdkantoor door toepassing van een rol waarde toevoegt aan de divisies. In de hoofdstuk-
ken drie en zeven zal hieraan ook enige aandacht geschonken worden. Dit zal echter in
kwalitatieve termen geschieden. Definiering van rol als wijze van waardetoevoeging zou

verwachtingen oproepen die nauwelijks gekwantificeerd kunnen worden.

Diversijicatiestrategie
Diversificatie is het tegelijkertijd ontplooien van activiteiten in verscheidene businesses. Een

onderneming die dus werkzaam is in meerdere businesses wordt gediversificeerd genoemd.
De omschrijving benadrukt de mate in plaats van het type van diversificatie. Het opnemen
van diversificatie in de probleemstelling impliceert dat beduidend minder plaats ingeruimd is
voor andere factoren die van invloed kunnen zijn op de besturing van divisies door een
hoofdkantoor. Zoals het een onderzoek betaamt, zijn ook hier beperkingen aangebracht. Op
twee beperkingen wordt kort ingegaan. Het betreft internationalisatie van de onderneming en

de strategische context van divisies.

Internationaal management is een vakgebied dat vooralsnog vrij gescheiden van strategisch
management tot bloei gekomen is. Beoefenaren  van het vakgebied houden  zich in bescheiden
mate bezig met de verhouding tussen een hoofdkwartier en de internationale operaties.

Voorbeelden zijn Bartlett en Ghoshal (1989), Ghoshal en Nohria (1989), Hennart (1991) en
Prahalad en Doz (1987). Voor zover zij inzichten opleveren die bij kunnen dragen aan de
oplossing van de probleemstelling zal hieraan gerefereerd worden. De invloed van een

internationalisatiestrategie op de besturing door het hoofdkantoor staat echter verre van
centraal in het onderzoek.

Binnen strategisch management is een kleine stroming ontstaan die betoogt dat een hoofdkan-
toor zijn besturing afstemt op de strategische context van elke divisie. Belangrijke represen-
tanten van deze stroming zijn Govindarajan (1988), Govindarajan en Fisher (1990), Gupta

(1987) en Gupta en Govindarajan (1991). Met de strategische context van een divisie wordt

gedoeld op de concurrentiestrategie, de missie en de kennisstromen vanuit en naar de divisie.
De strategische context kan van divisie tot divisie varieren. Als gevolg hiervan verschilt de
besturing die een hoofdkantoor toepast per divisie.

Meer gebruikelijk is de veronderstelling dat de besturing vooral bepaald wordt door factoren

die betrekking hebben op de onderneming in haar geheel. Enkele voorbeelden van onderzoe-
kers die deze veronderstelling expliciet dan wel impliciet hanteren zijn Dundas en Richard-
son (1982), Galbraith en Nathanson (1978), Hill en Hoskisson (1987), Markides en
Williamson (1996) en Pitts (1977). Zij gaan uit van factoren als de strategie en de omvang
van de onderneming. Hieruit vloeit voort dat het hoofdkantoor een uniforme in plaats van
specifieke besturing toepast.
Beide zienswijzen lijken plausibel. Denkbaar  is  dat een hoofdkantoor opteert voor  een op
elke divisie afgestemde besturing, aangezien het dan in kan spelen op de specifieke kenmer-

-
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ken daarvan, zoals de kwaliteit van het management of de mogelijkheden tot het overdragen
van resources naar andere divisies. Ook is goed voor te stellen dat een hoofdkantoor besluit
een uniforme besturing toe te passen, vanwege de daarmee geassocieerde eenvoud en
consistentie.

De diversificatiestrategie is een factor die met name betrekking heeft op de onderneming in
haar   geheel. De keuze hiervoor   in de probleemstelling sluit de eerstgenoemde zienswijze
vrijwel automatisch uit. Het onderzoek gaat inderdaad vooral uit van factoren die de gehele
onderneming betreffen en van een ongedifferentieerde besturing door het hoofdkantoor.

Vervolgonderzoek moet een oordeel inzake de invloed van ondernemingswijde versus

divisiespecifieke factoren mogelijk maken.

Nonnatief element
Een klein onderdeel van de probleemstelling behoeft nog enige toelichting. Het gaat om het
woord dient. Het gebruik hien'an suggereert een normatieve studie. Het onderzoek moet
daarom meer inhouden dan een overzicht van de besturing die hoofdkantoren toepassen. Het
moet zich lenen voor uitspraken over de besturing die hoofdkantoren, uitgaande van de
diversificatiestrategie, zouden moeten toepassen. Hiertoe wordt een verband gelegd met de
financiele prestaties van ondernemingen. Op voorhand kan evenwel reeds verraden worden
dat het gevonden verband eerder associatief dan oorzakelijk is.

§1.4 Onderzoeksvragen

De probleemstelling wordt uitgewerkt in zeven onderzoeksvragen. De antwoorden hierop
maken de oplossing van de probleemstelling mogelijk. De volgende onderzoeksvragen
worden gesteld:

1)       Hoe is het onderzoek opgezet?

2)        Wat zegt de relevante literatuur over het onderwerp?

3)   Hoe besturen de hoofdkantoren van enkele ondernemingen hun divisies in de
praktijk?

4)    Wat is, gegeven het literatuuroverzicht en het praktijkonderzoek, het theoretisch
raamwerk?

5) Welke methodologie wordt bij de toetsing van het theoretisch raamwerk toegepast?

6)       Wat zijn de resultaten van de toetsing van het theoretisch raamwerk aan de hand van
een survey onder Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen?

I.I
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7) Welke conclusies kunnen getrokken worden?

De formulering van de onderzoeksvragen is sober gehouden. Hierdoor ontstaan wellicht

onduidelijkheden. Deze worden naar verwachting weggenomen bij de bespreking van de
opbouw van het onderzoek in de volgende paragraaf. De opbouw sluit direct aan op de
onderzoeksvragen.

§1.5 Opbouw onderzoek

Figuur 1.1 toont de verschillende fasen waaruit het onderzoek opgebouwd  is. De hieraan

verbonden hoofdstukindeling is opgenomen in de eerste kolom. In de figuur is tevens het
onderscheid tussen theorie en empirie aangebracht.
Het onderzoek bestaat uit zeven fasen en een gelijk aantal hoofdstukken. De toewijzing van
een fase aan theorie dan wel empirie kan in geen geval heel strikt zijn. Wel kan gesproken
worden  van een zekere nadruk  op  een van beide. Drie fasen vervullen een brugfunctie tussen

theorie en empirie. In het navolgende worden deze fasen en de andere vier fasen nader

uitgelegd.

Onderzoeksopzet (hoofdstuk  1)
De onderzoeksopzet bevat de probleemaanduiding, de probleemstelling, de onderzoeksvra-

gen en de opbouw van het onderzoek. Deze zijn voor het grootste deel reeds in dit hoofdstuk
aan de orde geweest. De onderzoeksopzet is geplaatst tussen theorie en empirie. De
voornaamste reden hiervoor is dat de probleemstelling inspeelt op het praktische vraagstuk
van waardetoevoeging door het hoofdkantoor en de lacune in de wetenschappelijke literatuur
inzake de implementatie van diversificatie.

Literatituroverzicht (hoofdstuk 2)
De tweede fase van het onderzoek verschaft een overzicht van wetenschappelijke literatuur

die betrekking heeft op de probleemstelling. In het bijzonder gaat het om literatuur die
handelt over rollen van het hoofdkantoor en diversificatiestrategieEn. Daarnaast wordt
literatuur aangaande de divisiestructuur beschreven, vooral omdat het onderzoek gericht is
op ondernemingen die deze structuur aangenomen hebben.

Het literatuuroverzicht levert de belangrijkste bouwstenen voor het theoretisch raamwerk.

Bovendien biedt het houvast voor het uitvoeren van de case smdies gedurende de derde

onderzoeksfase.
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Figuur  1.1   Opbouw onderzoek

Case studies (hoofdstuk 3)
De bevindingen van case studies die verricht zijn in vier ondernemingen worden gepresen-
teerd. Het hoofddoel van de studies is illustratie van de wijze waarop hoofdkantoren in de
praktijk hun divisies besturen. Daarnaast dragen de case studies bij aan de volgende twee
onderzoeksfasen. In het bijzonder ondersteunen ze de ontwikkeling van het theoretisch

-
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raamwerk en de selectie en operationalisatie van variabelen. Het theoretisch raamwerk en de
methodologie blijken echter vooral gevoed te worden vanuit het literatuuroverzicht. Dit
verklaart het gebruik van stippellijnen in figuur  1.1.

Theoretisch raamwerk (hoofdstuk 4)
De vierde fase van het onderzoek gaat van start met een recapitulatie van de belangrijkste
bouwstenen van het onderzoek, te weten besturing en diversificatie. Deze twee bouwstenen
worden vervolgens met elkaar in verband gebracht. Dit resulteert in de these van het
onderzoek. Hierna worden meer specifieke hypothesen afgeleid.

Methodologie (hoofdstuk 5)
Het   toetsen    van de hypothesen vereist de beschikbaarheid van gegevens, maatstaven   en

analysetechnieken. In de vijfde onderzoeksfase wordt dan ook ingegaan op het verzamelen
van data, de ontwikkeling van maatstaven en de keuze van analysetechnieken.
De methodologie vormt   als   het   ware   een brug tussen theorie en empirie. Ze verschaft  de
middelen die een test van het theoretisch raamwerk met behulp van empirische gegevens

mogelijk maken.

Survey (hoofdstuk 6)
Daadwerkelijke toetsing van de hypothesen vindt plaats in de zesde fase van het onderzoek.

Dit geschiedt aan de hand van een survey onder een groot aantal Nederlandse beursgenoteer-
de concerns.

Conclusies (hoofdstuk 7)
De laatste fase betreft het trekken van conclusies. De conclusies hebben vooral betrekking op
de probleemstelling en de these van het onderzoek. Hieraan voorafgaand wordt een
samenvatting van het geheel gegeven. Verder worden aanbevelingen toegevoegd. Deze zijn

enerzijds gericht op verder wetenschappelijk onderzoek. Anderzijds wordt ernaar gestreefd
aanbevelingen te doen die van nut zijn voor praktijkbeoefenaren.

§1.6 Samenvatting

In dit onderzoek wordt nagegaan hoe een hoofdkantoor zijn divisies moet besturen, gegeven
de gevolgde diversificatiestrategie. Hiertoe worden zeven onderzoeksfasen doorlopen. De
eerste fase betreft de onderzoeksopzet. Deze fase is in dit hoofdstuk behandeld. Aldus is

ingegaan op de probleemaanduiding, de probleemstelling, de onderzoeksvragen en de
opbouw van het onderzoek. De resterende zes fasen worden besproken in de volgende
hoofdstukken. Het komende hoofdstuk gaat bijvoorbeeld door het verschaffen van een
overzicht van de relevante literatuur in op de tweede onderzoeksfase.
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Hoofdstuk 2 Literatuuroverzicht

§2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de literatuur op het gebied van rollen van
hoofdkantoren. Centraal staat paragraaf 2.4, waarin zes rollen die onttrokken zijn aan de
literatuur behandeld worden. Hieraan voorafgaand wordt in paragraaf 2.2 ingegaan op de
divisiestructuur, aangezien deze in dit onderzoek als uitgangspunt dient en bovendien ten
grondslag ligt aan veel beschouwingen over rollen van hoofdkantoren. Een bijzonder type
divisiestructuur is de Mfonn. Hieraan wordt een afzonderlijke paragraaf (§2.3) besteed. Het
onderzoek naar de M-form vult tot op zekere hoogte de in het eerste hoofdstuk geconstateer-
de   lacune   in de literatuur inzake de implementatie van diversificatiestrategie8n op. Verder
wordt een paragraaf (§2.5) gewijd aan concernstrategieen, in het bijzonder aan diversificatie.
Het onderzoek spitst zich immers toe op de relatie tussen dit type strategie en rollen van
hoofdkantoren. Daarbij moet de kanttekening geplaatst worden dat in dit hoofdstuk weinig
aandacht besteed wordt aan de mogelijke verbanden tussen beide begrippen. Deze verbanden
komen vooral in het theoretisch raamwerk (zie hoofdstuk vier) naar voren. Het onderhavige
hoofdstuk resulteert in een aantal aspecten van rollen van hoofdkantoren die in de literatuur
als belangrijk gezien worden. Met behulp hiervan kunnen de concerns in de case studies in
het volgende hoofdstuk betrekkelijk onbevangen, maar niet ongeleid, tegemoet getreden
worden. De aspecten zijn opgenomen in de laatste paragraaf (§2.6). Daarnaast wordt in deze
paragraaf vooral aandacht besteed aan het trekken van conclusies in plaats van aan het geven
van een samenvatting van het hoofdstuk. Elke paragraaf is namelijk reeds voorzien van een
korte samenvatting.

§2.2 Divisiestructuur

Deze paragraaf start met een inleiding over het ontstaan en de opbouw van de divisiestruc-
tuur (2.2.1). Vervolgens warden de voordelen (2.2.2) en de nadelen (2.2.3) van de
divisiestructuur, alsmede de relatie tussen deze structuur en de strategie (2.2.4) behandeld.
Het geheel wordt samengevat in 2.2.5.

2.2.1 Inleiding divisiestructuur
De historicus Alfred D. Chandler (1962) beschrijft voor een aantal Amerikaanse onderne-

mingen de ontwikkeling naar een divisiestructuur. De functionele structuur, waarvoor deze
ondernemingen veelal gekozen hadden, bleek een aantal zwakheden te herbergen. Chandler

(1962, p. 295-296) verwoordt deze als volgt:
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'Executives responsible for over-all planning, coordination, and appraisal
became   increasingly   enmeshed  in  operational  activities.   They   had  neither  the
time, the information, nor the inclination necessary to stick to entrepreneurial

and strategic decision making.'

en:

'Since  these  multifunction  enterprises  were  managed  by  men  trained  to  handle
single-function units,  the final determination of policy tended to be a result of
negotiations between interested parties,  rather than of an understanding or an
awareness  of or even  consideration of the best  interests  of the  corporation as
a whole.'

Vooral na het volgen van een strategie van diversificatie in meerdere produkten of geografi-
sche expansie treden deze zwakheden aan het licht. Williamson (1975) interpreteert dit in
termen van zijn transactiekostenraamwerk. De hierin opgenomen gedragsveronderstelling

van begrensde rationaliteit impliceert dat de ondernemingsleiding een beperkte span Of

control heeft. Na expansie dienen dan ook additionele hierarchische niveaus in de organisatie
gecreiterd te worden. Dit kan resulteren in een verlies aan beheersing door een onvolledige

of onjuiste overdracht van informatie naar boven en instructies naar beneden in de hierar-

chie. Begrensde rationaliteit betekent verder dat het topmanagement na expansie niet meer in

staat zal zijn om zowel de strategische planning als de beheersing van de onderneming voor
zijn rekening te nemen. In reactie hierop worden de hoofden van de functionele afdelingen

betrokken bij de leiding van de gehele onderneming. Deze hoofden zijn van nature geneigd
om de belangen van hun eigen functionele afdeling voorop te stellen. De strategische

besluitvorming is hierdoor niet langer gericht op het belang van de gehele onderneming.
Deze effecten treden zelfs op in ondernemingen waarin het management zich op een volledig

stewardship wijze gedraagt (Williamson, 1975, p. 135). De problemen verergeren uiteraard

wanneer de tweede gedragsveronderstelling van de transactiekostenbenadering, opportunis-

me, van toepassing is. Onder deze gedragsveronderstelling zullen afdelingshoofden

informatie verdraaid weergeven teneinde hun deelbelangen te bevorderen.

Ondernemingen kunnen deze moeilijkheden het hoofd bieden door het aannemen van een

divisiestructuur (zie figuur  2.1).  Aan  de  top  is het hoofdkantoor te vinden. Dit omvat  het

hoogste management en de ondersteunende staf. Hieronder zijn diverse divisies geplaatst.

Deze zijn gericht op een eigen produktsoort, afnemersgroep, distributiekanaal of geografisch

gebied (Dessler, 1986). De divisies kunnen in principe verantwoordelijk gehouden worden

voor de in hun markten behaalde resultaten. Elke divisie beschikt dan ook over belangrijke
functies als produktie en verkoop om dit waar te kunnen maken (Chandler, 1962). Heden ten

dage wordt dit in de praktijk vaak gecompliceerd door onder divisies business units en

hieronder weer bedrijven te positioneren. De bedrijven beschikken dan pas over een

functionele indeling (zie ook Douma, 1994; Hill en Pickering, 1986).
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Figuur 2.1 Divisiestructuur

Bron: Chandler (1962, p. 10) aangepast

2.2.2 Voordelen divisiestructuur
Chandler (1962, p. 310) concludeert ten aanzien van de divisiestructuur:

'The    basic    reason   for    its    success    was    simply    that    it    clearly    removed    the

executives responsible for the destiny of the entire enterprise from the more
routine operational activities and so gave them the time, information, and
even psychological commitment for long-term planning and appraisal.
Conversely,  it  placed  the  responsibility  and  the  necessary  authority for  the
operational administration in the hands of the general managers of the
multifunction  divisions.'

De operationele aangelegenheden zijn aldus voor rekening   van de divisiemanagers.    Elke
divisiemanager kan zich concentreren op het laten inspelen van zijn divisie op de eisen die
vanuit haar eigen omgeving gesteld worden (Chandler, 1962: Dessler, 1986; Mintzberg,
1979). De managers op het hoofdkantoor kunnen zich nu richten op het nemen van de
strategische beslissingen   voor de onderneming    in haar geheel (Chandler, 1962). Hierin
worden zij bijgestaan door de staf, die de divisies controleert en het topmanagement
adviseert (Williamson,   1975).
Door de resulterende taakverdeling wordt bespaard op de begrensd rationele vermogens van
de managers (Williamson, 1975). Verder wordt volgens Williamson (1975) opportunistisch
gedrag getemperd, aangezien de strategische beslissingen niet langer gemanipuleerd worden
door de managers van de functionele afdelingen. Daar staat tegenover dat andere betrokke-
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nen, zoals de divisiemanagers (Jones en Hill, 1988; Hill en Jones,  1995) of het topmanage-

ment van de onderneming (Cable, 1988; Hill, 1985b), opportunistisch gedrag kunnen

vertonen.
Naast verbeteringen voor wat betreft begrensde rationaliteit en opportunisme worden

vergrote groeimogelijkheden als voordeel van de divisiestructuur genoemd (Hill en Jones,

1995). Een geacquireerd bedrijf kan bijvoorbeeld eenvoudigweg als additionele divisie aan

de organisatie toegevoegd worden. Bij een functionele structuur daarentegen dienen de
activiteiten van het overgenomen bedrijf geintegreerd te worden in de bestaande functionele

afdelingen (Cable, 1988; Williamson, 1975). Volgens Dugger (1988) heft de divisiestructuur

de beperkingen aan de omvang van ondernemingen op, waardoor deze in principe oneindig
kunnen groeien. Hiermee komt het algemene kartel van Hilferding (zie Boucher, 1969),
bestaande uit een geweldig knooppunt van economische activiteiten, wellieht binnen

handbereik. Ollinger (1994) concludeert echter op basis van zijn studie van Amerikaanse

oliemaatschappijen dat er grenzen aan de groei van gedivisionaliseerde ondernemingen zijn.
Deze ontstaan door de kosten van het organiseren van uiteenlopende transacties (Coase,

1937) en de vaardigheden van het topmanagement (Chandler, 1991).
Een ander voordeel van de divisiestructuur is dat de divisiemanagers getraind worden als

general inanagers, die in een later stadium de leiding van de gehele onderneming op zich
kunnen nemen (Chandler, 1962; Dessler, 1986; Mintzberg, 1979). In de functionele

structuur daarentegen moeten managers die slechts binnen 66n functioneel specialisme
getraind zijn de onderneming gaan leiden.
Verder wordt de beoordeling door de ondememingsleiding als gevolg van de invoering van
de divisiestructuur vereenvoudigd (Chandler,  1962).  Bij een functionele structuur bestaat een

grote onderlinge afhankelijkheid tussen de afdelingen. De prestaties van de verkoopafdeling

zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de produkten die zu aangeleverd krijgt door de produktieaf-

deling. De resultaten van de produktieafdeling hangen op hun beurt weer af van de inspan-

ningen van de verkoopafdeling. Deze onderlinge afnankelijkheid compliceert de beoordeling
door de ondernemingsleiding (Jones en Hill, 1988). Tussen divisies is de onderlinge

afhankelijkheid doorgaans veel geringer (Chandler, 1962). Elke divisie kan beoordeeld

worden op grond van een betrekkelijk eenvoudig criterium als de winstgevendheid, hetgeen
de interne efficiency ten goede moet komen (Hill en Jones, 1995).
Het laatste hier behandelde voordeel van de divisiestructuur betreft de mogelijkheid om een
interne vermogensmarkt te creeren (Hill en Jones, 1995). Hiertoe dient de onderneming te

beschikken over een incentive machinery, die de divisiemanagers aanzet tot gedrag overeen-

komstig de doelstellingen van het hoofdkantoor, en een internal audit, waarin de prestaties
van de divisies geanalyseerd worden (Williamson, 1975, p. 145-147). Het 'niostfundamental
anribute' (Williamson, 1975, p. 148) van de interne vermogensmarkt heeft betrekking op de
allocatie van cashflows. De divisies mogen de cashflows   die ze gegenereerd hebben   niet

behouden, maar moeten deze overdragen aan het hoofdkantoor. Het hoofdkantoor wijst de
onttrokken cashflows vervolgens toe aan de meest aantrekkelijke investeringsvoorstellen van

de divisies. Hierbij zijn voor een gedivisionaliseerde onderneming weliswaar minder
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investeringsalternatieven voorhanden dan voor een belegger op de externe vermogensmarkt.
In plaats van breadth biedt de gedivisionaliseerde onderneming echter depth (Williamson,
1975, p. 148). Dit wordt geillustreerd in figuur 2.2.

oppervlakkig

externe

vermogensmarkt

'depth' van hoofdkantoor
informatie

divisie

diep

smal breed

'breadth' van informatie

Figuur 2.2 'Depth' en 'breadth' van informatie

Het hoofdkantoor neemt in deze figuur een middenpositie in. Het beschikt over meer
investeringsprojecten dan een individuele divisie, maar minder dan de externe vermogens-
markt. De kennis die het hoofdkantoor bezit over de projecten is minder diepgaand dan die
van de divisies die deze projecten voorstellen. In vergelijking met de vermogensmarkt
beschikt het hoofdkantoor daarentegen over meer gedetailleerde informatie. Divisiemanagers
zijn namelijk ondergeschikten voor het hoofdkantoor. Zij zullen weinig terughoudend zijn
ten aanzien van het prijsgeven van hun informatie, bijvoorbeeld omdat het gevaar dat deze
informatie weglekt naar concurrenten gering is.
De beschikbaarheid van meer gedetailleerde informatie op het hoofdkantoor moet leiden tot
een betere allocatie van schaarse financiele middelen, naast een verbeterde policing van de
aanwending van deze middelen (Hill, 1988b; Jones en Hill, 1988). Dit mondt uit in de
bekende M-form-hypothese van Williamson (1975), waarbij de M staat voor multidivisional.
De M-form-hypothese wordt behandeld in paragraaf 2.3.

..
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2.2.3 Nadelen divisiestructuur
Naast voordelen zijn er natuurlijk ook nadelen verbonden aan de divisiestructuur. In

ondernemingen met een divisiestructuur kan bijvoorbeeld een verlies aan efficiency door
duplicatie van werkzaamheden optreden (Dessler, 1986). Veel werkzaamheden worden in
meerdere divisies uitgevoerd, terwijl ze in de functionele structuur op slechts 66n lokatie

plaatsvinden. De consequentie hiervan kan zijn een reductie van schaal- en ervaringsvoorde-
len. Verder kunnen klanten die door vertegenwoordigers van meerdere divisies bezocht

worden gekriteerd raken (Dessler, 1986). Sommige functies worden daarom gecentraliseerd
op het hoofdkantoor (Hill en Jones, 1995). De organisatie die hierdoor ontstaat, kan, in de

typologie van Williamson en Bhargava (1972), bestempeld worden als corrupted multidivisi-
onal (zie ook §2.3). Bij dit type organisatie is het hoofdkantoor in sterke mate betrokken bij

de operationele gang van zaken in de divisies.
Hill en Jones (1995) vinden het vaststellen van de juiste gezagsverhouding tussen het
hoofdkantoor en de divisies een probleem. Als teveel macht geconcentreerd is op het
hoofdkantoor beschikken de divisies over onvoldoende speelruimte om strategie8n te
ontwikkelen die toegesneden zijn op hun specifieke omstandigheden. Bij een overmatige

overdracht van macht naar de divisies gaan deze hun eigen doeleinden nastreven, zonder de
belangen van de gehele onderneming in acht te nemen. Als gevolg hiervan worden potentiale

synergetische voordelen niet gerealiseerd.
Tenslotte worden de kosten van het hoofdkantoor als nadeel van de divisiestructuur
genoemd. Sommige kosten zijn op vrij eenvoudige wijze te traceren in de boekhouding.

Voorbeelden hiervan zijn de kosten verbonden aan het belonen en huisvesten van de

personen die werkzaam zijn op het hoofdkantoor (Daems en Douma, 1989; Hill, 1994; Van
Oijen, 1994). Andere kosten zijn veel moeilijker waarneembaar. Het gaat hier bijvoorbeeld
om opportuniteitskosten, die ontstaan als gevolg van het mislopen van winsten door divisies
wanneer hun projecten afgekeurd of vertraagd worden door het hoofdkantoor (Daems en
Douma, 1989; Van Oijen, 1994). Deze kosten worden mogelijkerwijs gecompenseerd door
een verhoogde kans op het afkeuren van slechte projecten door het hoofdkantoor (zie Sah en

Stiglitz, 1986). Naast opportuniteitskosten kan gedacht worden aan de bureaucratische kosten

van Jones en Hill (1988). Dit zijn de kosten die verbonden zijn aan de beheersstructuur die
het hoofdkantoor voorziet van informatie die benodigd is om opportunistisch gedrag van de
divisiemanagers op te sporen. Tenslotte kunnen de beinvioedingskosten geschaard worden

onder de moeilijk waarneembare kosten van het hoofdkantoor. Beinvloedingskosten treden

op in een situatie waarin beslissingen die door een centrale autoriteit genomen worden van

invloed zijn op de verdeling van de welvaart of andere voordelen over de organisatieleden

(Milgrom en Roberts, 1992). In deze context kan bij de centrale autoriteit gedacht worden

aan het hoofdkantoor en bij de organisatieleden aan de divisiemanagers. De divisiemanagers
zullen trachten de beslissingen in hun voordeel te beinvloeden, hetgeen leidt tot beYnvloe-

dingskosten. Deze omvatten de hulpbronnen die de divisiemanagers verspillen met hun
beinvloedingsactiviteiten, de verkeerde beslissingen die hiervan het gevolg kunnen zijn en de
pogingen die het hoofdkantoor onderneemt om de beinvloedingsactiviteiten te beheersen.
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In beginsel zouden de kosten die het hoofdkantoor met zich meebrengt overtroffen moeten
worden door toevoeging van waarde door het hoofdkantoor. Wanneer dit niet het geval is,
zou opsplitsing van de onderneming in een aantal kleinere bedrijven, ofwel fragmetitatie
(Mintzberg, 1979), of aansluiting van de divisies bij andere moedermaatschappijen (Goold,
Campbell en Alexander, 1994) overwogen moeten worden. Gegeven de problemen die
verbonden zijn aan het meten van de netto toegevoegde waarde van het concernverband
kunnen deze opmerkingen als tamelijk vrijblijvend beschouwd worden.

2.2.4 Strategie en divisiestructuur
Voor wat betreft de relatie tussen strategie en structuur besluit Chandler (1962, p. 314):

' Unless  structure  follows  strategy,   inemciency  results.'

Na een strategie van diversificatie of geogratische expansie gevolgd te hebben werden
functioneel georganiseerde ondernemingen geconfronteerd met bestuurlijke problemen. Deze
problemen konden worden opgelost door de invoering van de divisiestructuur. Hieruit wordt
afgeleid dat de structuur de strategie volgt (Dessler, 1986).
Op dit aldus vormgegeven verband is door diverse onderzoekers kritiek geleverd. Franko
(1974) stelt, op basis van zijn studie van Europese ondernemingen, dat de gevolgde strategie
weliswaar een noodzakelijke, doch niet voldoende voorwaarde voor de adoptie van de
divisiestructuur lijkt te zijn. De onderzochte ondernemingen gingen pas over op de divisie-
structuur nadat ze hiertoe door afbraak van de onderhandelbare omgeving gedwongen
werden. Ook Galbraith en Nathanson (1978) zijn van mening dat ondernemingen aanpassing
van de structuur kunnen uitstellen wanneer ze, bijvoorbeeld door een monopoliepositie,
invoerbeperkingen of nauwe banden met de overheid, hun resultaten op peil kunnen houden.
Andere factoren kunnen blijkbaar invloed uitoefenen op het verband tussen strategie en
structuur. Deze vormen wellicht de verklaring voor de door Chandler (1962) gevonden
jarenlange vertragingen bij het aanpassen van de structuur aan de strategie. Hall en Saias

(1980) en Jones en Hill (1988) betogen, vanuit een organisatiesociologische respectievelijk
bedrijfseconomiffhe invalshoek, dat het verband tussen strategie en structuur evengoed
andersom kan liggen. Een voorbeeld hiervan is bij de bespreking van de voordelen van de
divisiestructuur al min of meer aan de orde geweest. Ondernemingen met een divisiestruc-
tuur kunnen op betrekkelijk eenvoudige wijze overgaan op een strategie van diversificatie,
aangezien nieuwe activiteiten eenvoudigweg als nieuwe divisies aan de organisatie toege-
voegd kunnen worden. In zijn onderzoek van Japanse ondernemingen treft Suzuki (1980)
diverse gevallen aan waarin de invoering van de divisiestructuur vooraf ging aan diversifica-
tie, in plaats van hier een gevolg van te zijn. Rumelt (1974) vindt dat ondernemingen met
divisiestructuren eerder overgaan tot diversificatie dan ondernemingen met een functionele
structuur, hoewel slechts in een van de twee door hem bestudeerde periodes. De studie van
Donaldson (1982) ondergraaft dit resultaat en suggereert dat de divisiestructuur niet mder
bevorderlijk is voor diversificatie dan de functionele structuur.
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De resultaten van empirisch onderzoek hiernaar zijn blijkbaar gemengd. Voor het onderhavi-

ge onderzoek lijkt het veilig om de opvatting van Hall en Saias (1980, p. 162) over te
nemen:

'Unless  structure  matches  strategy,   inemciency  results.'

2.2.5 Samenvatting divisiestructuur
De divisiestructuur kan opgevat worden als remedie tegen de zwakheden die besloten liggen

in de functionele structuur. In vergelijking met de laatstgenoemde structuur kan de divisie-

structuur besparen op de begrensd rationele vermogens van managers en hun opportunistisch
gedrag verminderen. Beide effecten zon het gevolg van een verbeterde taakverdeling,

waarbij het hoofdkantoor zich bezighoudt met de strategische beslissingen en de divisiemana-

gers zich richten op het laten inspelen van de divisies op hun omgevingen. Andere voordelen

van de divisiestructuur zijn vergrote groeimogelijkheden, training van general managers, een

vereenvoudigde beoordeling door de ondernemingsleiding en de mogelijkheid om een interne

vermogensmarkt te cretren. Ten opzichte van de externe vermogensmarkt biedt een interne

vermogensmarkt een betere allocatie van financille middelen en een betere policing van de

aanwending van deze middelen. Tegenover deze voordelen van de divisiestructuur staan

nadelen, zoals een verlies aan efficiency door duplicatie van werkzaamheden, moeite met het

vaststellen van de juiste gezagsverhouding tussen het hoofdkantoor en de divisies en kosten

van het hoofdkantoor. Voor wat betreft strategie en (divisie)structuur geldt dat het verband

tussen beide begrippen twee kanten op kan gaan. Het meest veilig lijkt het derhalve om aan

te nemen dat de strategie en de structuur op elkaar afgestemd moeten zijn.

§2.3 M-form

In de vorige paragraaf zijn niet alleen voordelen, maar ook nadelen van de divisiestructuur

naar voren gekomen. Williamson (1975) velt desondanks een positief oordeel over de

structuur. Dit komt tot uitdrukking in de eerder genoemde M-form-hypothese. De hypothese

wordt gepresenteerd in 2.3.1. Tevens wordt in deze subparagraaf een beknopt overzicht

gegeven van het empirische onderzoek hiernaar. Op grond hiervan worden in de daaropvol-

gende subparagrafen diverse kanttekeningen bij de efficientie van de M-form geplaatst. De

laatste subparagraaf (2.3.6) bevat weer een samenvatting.
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2.3.1 M-form-hypothese
Deze M-form-hypothese luidt als volgt (Williamson, 1975, p. 150):

'The organization and operation of the large enterprise along the lines of the
M-form favors goal pursuit and least-cost behavior more nearly associated
with the neoclassical projit maximization hypothesis than does the U-fonn
organizational  alternative.'

Hierbij staat U-form voor de functionele structuur. Een hypothese opgesteld door een
grootheid als Williamson lokt natuurlijk toetsing uit. Dit heeft veelvuldig plaatsgevonden.
Het is niet eenvoudig om op basis hiervan een duidelijk oordeel te vellen over de hypothese.
De toetsingen verschillen namelijk ten aanzien van zowel de onderzoeksopzet als de
uitkomsten.
Ten aanzien van de onderzoeksopzet blijkt dat de hypothese getoetst is voor ondernemingen
in verschillende landen, waaronder vooral de Verenigde Staten (Armour en Teece, 1978;
Harris, 1983; Hoskisson, 1987; Hoskisson, Harrison en Dubofsky, 1991; Hoskisson en Hitt,
1988; Lamont, Williams en Hoffman, 1994; Teece, 1981) en het Verenigd Koninkrijk (Hill,
1985a, 19888 en 1988b; Hill en Pickering, 1986; Steer en Cable, 1978; Thompson, 1981 en
1983), maar ook West-Duitsland (Buhner, 1985: Cable en Dirrheimer, 1983) en Japan
(Cable en Yasuki, 1985). Vaak wordt daarbij lineaire regressie als analysetechniek ingezet,
hoewel bijvoorbeeld ook computersimulaties uitgevoerd worden (Burton en Obel, 1980).
Verder varieert de meting van de pedonnance. Zo wordt doorgaans uitgegaan van boek-
houdkundige maatstaven, maar komen tevens op marktwaarden gebaseerde maatstaven voor

(zie bijvoorbeeld Hoskisson, Harrison en Dubofsky, 1991). Meestal worden de effecten op
middellange termijn bekeken. Lamont, Williams en Hoffman (1994) bestuderen ook de
effecten op de korte termijn, dat wil zeggen gedurende de reorgailisatie naar een divisiestruc-
tuur. Hoskisson en Hitt (1988) onderzoeken de gevolgen voor de uitgaven aan research and
development (R&,D) en daarmee de effecten op langere termijn van de invoering van een
divisiestructuur.
Voor wat betreft de uitkomsten blijkt dat in verschillende studies ondersteuning voor de M-
form-hypothese gevonden kan worden (bijvoorbeeld Burton en Obel, 1980; Hill, 1985a;
Steer en Cable, 1978; Teece, 1981; Thompson, 1981 en 1983). Andere studies ondersteunen

de hypothese niet (bijvoorbeeld Buhner, 1985; Cable en Dirrheimer, 1983; Cable en Yasuki,
1985).    Daarnaast    zon    er vele onderzoeken waarvan de uitkomsten niet eenduidig    zijn

(bijvoorbeeld Armour en Teece, 1978; Harris, 1983; Hill, 1988a en 1988b; Hill en
Pickering, 1986; Hoskisson, 1987; Hoskisson en Hitt, 1988; Hoskisson, Harrison en

Dubofsky, 1991; Lamont, Williams en Hoffman, 1994).
De genoemde toetsingen van de hypothese geven aanleiding om diverse kanttekeningen te

plaatsen bij de efficientie van de M-form. Deze hebben betrekking op het analyseniveau
(2.3.2), de institutionele context (2.3.3), de nadelen van de M-form (2.3.4) en tenslotte het

belang van de strategie (2.3.5).
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2.3.2 Analyseniveau
De M-form-hypothese van Williamson (1975) suggereert dat niet alleen de individuele

onderneming, maar ook de economie in haar geheel zal profiteren van de invoering van de
M-form.  Dit ligt besloten  in de zins=le 'neoclassical protit,narimization'. Toetsing  van de
hypothese heeft echter vrijwel uitsluitend plaatsgevonden op het ondernemingsniveau (Hill,
1985b; Cable, 1988). Uit de toetsen kan blijken dat het organiseren van ondernemingen
volgens de principes van de M-form winstgevender is dan het volgen van andere organisatie-
principes. Dit betekent niet dat de economie als geheel hiervan profijt ondervindt. De hogere
winstgevendheid kan bijvoorbeeld voortkomen uit de mogelijkheden voor ondernemingen
met een M-form om activiteiten kruiselings te subsidieren en markten te monopoliseren

(Hill, 1985b). Systemic voordelen voor de gehele economie zullen enkel optreden indien het

topmanagement in plaats hiervan neoklassiek winstmaximaliserend gedrag vertoont. Cable

(1988) en Hill (1985b) bestrijden de veronderstelling van Williamson (1975) dat de leiding
van een onderneming met een M-form zich op een dergelijke wijze zal gedragen. Hill
(1985b, p. 745) verwoordt dit op krachtige wijze:

'Williamson  is  thus  proposing  that  the  structural  attributes   of  the  M-form firm
determine business behavior. Top executives develop a commitment to
profitability as  a result  of the  injluence  of structure  upon them.  This  is  perilous
logic, for it implies that top  executives  are  behavioral prisoners  of a structure
that they themselves are in a position to control. It negates the possibility that
top corporate executives might choose to utilize the superior control properties
of the M-form structure to pursue goals other than profit maximizing ones.
This is unrealistic. There is no automatic reason to suppose that as individu-
als,    the   desires    of   top   executives   for   status,    power,    security,    income,    and
whatever else it is that makes such people tick, will necessarily be fuljilled by
adherence to profit maximizing goals. There is certainly no evidence that the
goal pursuit of individuals is determined simply by structure.'

Empirisch onderzoek naar de door Williamson (1975) geopperde qstemic dliciency van de
M-form kan op zijn best als fragmentarisch bestempeld worden (Cable, 1988). Uit de meeste

toetsingen van de M-form-hypothese kan derhalve alleen afgeleid worden of de adoptie van
de M-form de business e#iciency ten goede komt (Cable, 1988). Ook het onderhavige

onderzoek is alleen gericht op het doen van uitspraken over de business efficiency.

2.3.3 Institutionele context
Het gunstige oordeel van Williamson (1975) over de M-form, dat tot uitdrukking komt in
zijn hypothese, is vooral gebaseerd op het vermogen van deze structuur om het falen van de
externe vermogensmarkt te ondervangen. Aandeelhouders hebben als buitenstaanders   een

informatieachterstand, waardoor zij bijvoorbeeld inefficienties slechts met moeite op kunnen

sporen. Bovendien zijn interventies na geconstateerde ineffici8nties vaak kostbaar en weinig
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subtiel (Williamson, 1975). Het hoofdkantoor van ondernemingen met een divisiestructuur
bezit meer informatie over de projecten van de divisies en de wijze waarop ze uitgevoerd
worden (zie figuur 2.2). Daarnaast staat het hoofdkantoor een breder scala aan interventie-
mechanismen ter beschikking, inclusief meer subtiele mechanismen. Williamson (1970, p.
140)  spreekt in dit kader van 'the scalpel versus the ar'.
Williamson (1975) maakt hiermee de merites van de divisiestructuur en de rol van het
hoofdkantoor daarbinnen vooral afhankelijk van de werking van de externe vermogensmark-
ten. Dit raakt aan het klassieke debat over de efficientie van de externe vermogensmarkten.
Eind jaren zeventig is op basis van empirisch onderzoek de consensus gegroeid dat de
zwakke en semi-sterke vormen van markteffici8ntie wel kunnen gelden. Voor de sterke
vorm van marktefficientie is daarentegen nauwelijks ondersteuning gevonden (Milgrom en
Roberts, 1992; Weston en Brigham, 1984). De strekking hiervan is dat historische informa-
tie over koersen en allerlei andere publieke informatie in de markten opgenomen zijn. Dit
geldt echter niet voor de private of inside informatie. Een hoofdkantoor dat beschikt  over
informatie die de divisies, bijvoorbeeld uit concurrentiele overwegingen, niet in de openbaar-
heid willen brengen, zal derhalve in staat  zijn 'de markt te verslaan'. Het laatste lijkt  nog
meer aannemelijk wanneer de kritiek die in later empirisch onderzoek naar de efficientie van
de vermogensmarkt naar voren komt aanvaard wordt (zie Milgrom en Roberts, 1992).
Hill (1985b) betoogt weI dat het toenemende belang van beleggingsinstellingen, die voorzien
zijn van uitgebreide staven met analisten, bij kan dragen aan een verbeterde werking van de
externe vermogensmarkten. Hierin zal minder plaats zijn voor een hoofdkantoor dat louter
een interne vermogensmarkt nastreeft. Dit sluit aan bij het oordeel van Porter (1987) over
ponfolio management, een besturingsmodel dat in grote lijnen overeenkomt met de interne
vermogensmarkt. Porter (1987, p. 52) vindt portfolio management 'no way to conduct

corporate strategy' in geavanceerde economietn.
Opmerkelijk genoeg wordt de M-form-hypothese niet ondersteund door de empirische
studies in West-Duitsland (Buhner, 1985; Cable en Dirrheimer,   1983) en Japan (Cable  en
Yasuki, 1985). De vermogensmarkten in deze landen worden geacht minder ver ontwikkeld
te zijn dan die in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, landen
waarin de M-form-hypothese nu juist veelvuldig bevestigd wordt (Cable, 1988). Een
mogelijke verklaring hiervoor is dat in Duitsland en Japan reeds institutionele regelingen
aanwezig zijn die voordelen bieden die vergelijkbaar zijn met die van de M-form. In dit
kader kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de hechte relaties tussen banken en ondernemin-
gen in Duitsland (Cable en Dirrheimer, 1983) en de industriele groepen in Japan, die vaak
georganiseerd zijn rond een bank (Cable en Yasuki, 1985).
Tenslotte kan nog geconstateerd worden dat de M-form zowel gezien kan worden als
remedie tegen als als oorzaak van marktfalen. Het eerste is hierboven reeds beargumenteerd.
Het tweede vindt zijn oorsprong in het verloren gaan van de individuele financiele verslag-

legging wanneer een voorheen zelfstandig bedrijf als divisie opgenomen wordt in een
onderneming met een M-form (Cable, 1988). Hierdoor kunnen beleggers bijvoorbeeld
minder goed vergelijkingen trekken tussen bedrijven.
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2.3.4 Nadelen M-form
Niet alle empirische studies ondersteunen de M-form-hypothese. Dit kan, zoals reeds

uiteengezet is, veroorzaakt worden door een afw kende institutionele context. Ook de
nadelen van de divisiestructuur in het algemeen en de M-form in het bijzonder kunnen

hierbij een rol spelen. Bij de eerstgenoemde nadelen is reeds in de vorige paragraaf
stilgestaan. Op deze plaats wordt derhalve ingegaan op de nadelen die specifiek voor de M-
form gelden.
Eerder in deze paragraaf is opgemerkt dat de topmanagers van ondernemingen met een
divisiestructuur niet-winstmaximaliserend gedrag kunnen vertonen. Zij kunnen bijvoorbeeld
trachten door groei een 'cotporate enipire' te vestigen dat tegemoet komt aan hun behoeften
aan status, macht, zekerheid en inkomen (Hill, 1985b, p. 745). Naast topmanagers kunnen

divisiemanagers zich opportunistisch gedragen. In het bijzonder gaat het om het vergroten
van de winstgevendheid op korte tot middellange termijn door te bezuinigen op uitgaven die
van belang zijn voor de winstgevendheid op lange termijn. De oorzaak hiervan is het
intensieve gebruik van financiele criteria in de M-form. In ondernemingen met een M-form
is het hoofdkantoor niet betrokken bij de operationele gang van zaken in de divisies. Het
heeft derhalve onvoldoende inzicht om op de divisies toegesneden criteria te formuleren en
moet vertrouwen op gestandaardiseerde maatstaven (Hoskisson en Hitt, 1988). Doorgaans
wordt volgens Williamson (1975) de return on investment (R01) als criterium voor de
beoordeling van de investeringsvoorstellen van de divisies gehanteerd. Dit criterium kan
bovendien een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de doelstellingen voor de divisies en

de  beloning  en het carritreverloop  van hun managers (Hoskisson  en  Hitt, 1988). Divisiema-

nagers kunnen de ROI opschroeven door het beperken van uitgaven die niet bepalend zijn
voor de prestaties op korte tot middellange termijn, maar die de winstgevendheid op langere

termijn aantasten (Hill, 1985b, 1988b en 1994; Hill en Jones, 1995; Hoskisson en Hitt,
1988). Voorbeelden hiervan zijn uitgaven voor R&D, marktonderzoek en vernieuwingen
van produktiemiddelen. De bewuste divisiemanagers zullen hier zelf geen nadelige gevolgen
van ondervinden, aangezien ze op grond van hun fraaie ROI-cijfers gepromoveerd worden
naar een grotere divisie, het hoofdkantoor of een andere onderneming. Hun opvolgers
worden echter opgescheept met verouderde produkten en produktiemiddelen. De conclusie

van Hoskisson en Hitt (1988, p. 607) luidt dan ook:

'...  the Achilles  heel of the  M®rm may  be  that  it  is  overly focused on measu-
rable  shon-term efficiency.'

Hill, Hitt en Hoskisson (1988) verklaren hieruit zelfs de teloorgang van het concurrentiever-

mogen van het Amerikaanse bedrijfsleven.
Dugger (1988) ziet nog andere consequenties van het benadrukken van de financiele
resultaten van de divisies.  Het »e riding-gedrag dat hierdoor ontstaat gaat niet alleen ten
koste  van de winstgevendheid op lange termijn,  maar  'at the expense Of whoever was foolish
or weak enough to bear the cost' (Dugger, 1988, p. 90). Dit kan een andere divisiemanager
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zijn. Hierdoor wordt het vrijwel onmogelijk om synergie in de onderneming te realiseren.
Ook Hill en Jones (1995) wijzen op het verloren gaan van synergie in situaties waarin
divisies op basis van hun ROI concurreren om hulpbronnen.
In de genoemde empirische toetsen van de M-form hypothese worden dergelijke effecten in
het algemeen niet gemeten. Hoskisson en Hitt (1988) onderzoeken de verschillen in R&D-
uitgaven tussen ondernemingen met een M-form en ondernemingen met een U-form.
Ondernemingen met een U-form blijken meer uit te geven aan R&D, maar het verschil met
M-form-ondernemingen is na controle voor onder meer de gevolgde strategie niet langer
significant.

2.3.5 Strategie en de M-form
Volgens Williamson (1975) geeft een onderneming met een divisiestructuur slechts onder
twee voorwaarden superieure prestaties te zien. Ten eerste dient zij te beschikken over een
intern beheersingsapparaat. Dit omvat de reeds genoemde incentive machinery, internal audit
en allocatie van cashflows. Ten twee(le moet er sprake zijn van een duidelijke scheiding
tussen strategische en operationele verantwoordelijkheden.
Aan beide voorwaarden is voldaan in de M-form, maar niet in andere typen divisiestructuren
die door Williamson en Bhargava (1972) onderscheiden worden, zoals de hoWing coinpany

(H-for,n) en de corrupted multidivisional (CM-fonn). In de H-form ontbreekt het beheer-

singsapparaat, waardoor het hoofdkantoor gereduceerd wordt tot niet veel meer dan een
administratiekantoor en de inteme vermogensmarkt buiten bereik blijft. In de CM-form is
het beheersingsapparaat weliswaar aanwezig, maar bemoeit het hoofdkantoor zich uitgebreid
met operationele aangelegenheden, zodat de behandelde zwakheden van de functionele
structuur de kop opsteken. Uitgaande hiervan wordt de M-form geacht veel beter te
presteren dan de andere typen divisiestructuren.
Tabel 2.1 toont de resultaten van enkele empirische onderzoeken naar het voorkomen van de
verschillende typen divisiestructuur bij grote ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk.
Hierbij valt allereerst op dat de percentages waarmee de typen voorkomen nogal varieren
van onderzoek tot onderzoek. Dit wordt veroorzaakt door uiteenlopende tijdsperiodes, data
en classificatieregels. Daarnaast lijkt de M-form veel minder vaak voor te komen dan op
grond van zijn superieure prestaties verwacht zou mogen worden.
Hill en Pickering (1986) suggereren dat de strategie van grote invloed is op de keuze van het
type divisiestructuur. Aldus geven zij een aanzet tot een verfijning van het verband tussen

strategie en structuur. De gevolgde strategie bepaalt niet alleen, conform Chandler (1962),
de adoptie van de divisiestructuur, maar ook de invulling daarvan. Deze suggestie wordt in
diverse studies nader onderbouwd en getoetst.
Nadere onderbouwing wordt verschaft   door Hill (1988b   en    1994)   en   Hill en Hoskisson
(1987). De strekking van hun betoog is dat de strategie die een onderneming volgt potentiele
voordelen met zich meebrengt. Om deze voordelen daadwerkelijk te realiseren moet de
organisatie op een bepaalde manier ingericht zijn. Dit kan wat concreter gemaakt worden,
zonder al te zeer vooruit te lopen op de vijfde paragraaf van dit hoofdstuk en hoofdstuk vier.
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Voorkomen in procenten

Type divisie- Steer en Cable (1978) Hill en Hill (19883) Hill (1988b)
structuur Pickering

1964/1966 1970/1972
(1986)

M-fonn 17.5 29.2 18.1 59.6 35.2

H-form 30.8 11.7 27.8 16.0 23.4

CM-form 14.2 5.8 21.5 24.4 21.4

U-form 11.7 7.5           1.5            -            4.1

Resf 25.8 45.8 31.2           -           15.9

'
Bestaande uit ondernemingen in een overgangsfase of met een gemengde of onbekende structuur.

Tabel 2.1 Voorkomen typen divisiestructuur
Bronnen: Steer en Cable (1978), Hill en Pickering (1986),

Hill (1988a en 1988b), aangepast.

Als strategietin kunnen bijvoorbeeld onderscheiden worden verwante en niet-verwante

diversificatie. Verwante diversificatie brengt potentiele synergetische voordelen met zich
mee. Niet-verwante diversificatie wordt geacht te leiden tot mogelijke financitle voordelen.

De realisatie van beide typen voordeel stelt verschillende eisen aan de inrichting van de

organisatie. Zo vereist het bereiken van synergetische voordelen betrokkenheid van het
hoofdkantoor bij de operationele gang van zaken in de divisies, terwijl het verwezenlijken

van financiele voordelen nu juist noodzaakt tot een sterke decentralisatie (Hill, 1988b en

1994, Hill en Hoskisson, 1987). In de typologie van Williamson en Bhargava (1972) wordt
betrokkenheid van het hoofdkantoor bij de operationele aangelegenheden van de divisies

geassocieerd met de CM-form. Decentralisatie past daarentegen meer bij de pure M-form.
Op deze wijze worden de verschillende typen divisiestructuren in verband gebracht met de

strategie. Verwacht wordt dat de pure M-form alleen superieure prestaties te zien geeft bij
niet-verwante diversificatie. Bij verwante diversificatie zou de door Williamson (1975)
veroordeelde CM-form efficienter kunnen zijn. In plaats van corrupted multidivisional

spreekt Hill (19889, p. 406 en 1988b, p.  73) dan ook van 'centralized multidivisionar .

Hill (1988b) vindt hiervoor enige empirische ondersteuning. Verwant gediversificeerde
ondernemingen blijken het meest winstgevend te zijn als zij een CM-form bezitten. Bij niet-

verwant gediversificeerde ondernemingen zijn de resultaten niet eenduidig voor alle
prestatiemaatstaven. Wel blijken de meest winstgevende M-form-ondernemingen een
strategie van niet-verwante diversificatie te volgen. Ondernemingen met een M-form zijn in
het onderzoek overigens de slechtste presteerders. Hoskisson, Harrison en Dubofsky (1991)
vinden dat de vermogensmarkt in het algemeen positief reageert op de aankondiging van de
invoering van de M-form. Na opsplitsing van de steekproef blijkt echter dat dit vooral geldt
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voor ondernemingen die niet-verwant gediversificeerd (of verticaal geintegreerd) zon. Bij
verwant-gediversificeerde ondernemingen zijn de resultaten niet eenduidig. Hoskisson (1987)
toont vergelijkbare resultaten. Na invoering van de M-form verbeteren de resultaten van
niet-verwant gediversificeerde ondernemingen. De resultaten van verwant-gediversificeerde
(en verticaal get'ntegreerde) ondernemingen verslechteren na invoering van de M-form,
hoewel dit effect  voor de eerstgenoemde ondernemingen niet statistisch significant   is.
Lamont, Williams en Hoffman (1994) tenslotte meten de verslechtering in de rendementen
gedurende reorganisaties naar de M-form en de tijd die het kost om de rendementen weer op
het oude peil te krijgen. Uit hun onderzoek blijkt dat niet-verwant gediversificeerde
ondernemingen weinig terugval in hun rendementen vertonen en bovendien in korte tijd hun
rendementen weer op peil hebben. Verwant-gediversificeerde (en verticaal geintegreerde)
ondernemingen presteren veel slechter.
Grofweg gezien lijkt de M-form vooral op zijn plaats te zijn bij niet-verwant gediversificeer-
de ondernemingen. Bij de toepasbaarheid van de M-form in geval van verwante diversifica-
tie kunnen vraagtekens geplaatst worden.

2.3.6 Samenvatting M-form
Williamson (1975) heeft per saldo een positief oordeel over de efficientie van de divisiestruc-
tuur. Dit komt tot uitdrukking in de roemruchte M-form-hypothese. De empirische toetsin-
gen leveren geen onverdeelde steun op voor deze hypothese. Dit geeft aanleiding tot het
plaatsen van diverse kanttekeningen bij de efficientie van de M-form. Ten eerste is denkbaar
dat de adoptie van de M-form de winstgevendheid van een individuele onderneming
verhoogt, maar op de economie als geheel geen gunstige uitwerking heeft. Dit is bijvoor-
beeld het geval als het topmanagement de divisiestructuur gebruikt als vehikel om concurren-
tie te verminderen. Verder baseert Williamson (1975) de efficitntie van de divisiestructuur
vooral op het vermogen van deze structuur om het falen van de externe vermogensmarkt te
ondervangen. Het hoofdkantoor vervult dan enkel een bankiersfunctie, waarvoor steeds
minder plaats zal zijn, naarmate de externe vermogensmarkt beter gaat functioneren. De
derde kanttekening heeft betrekking op het benadrukken van financiale criteria in de M-
form. Als gevolg hiervan zijn divisiemanagers geneigd de winstgevendheid op kortere
termijn te vergroten ten koste van uitgaven die van belang zijn voor de winstgevendheid op
langere termijn en ten koste van andere divisiemanagers. Door het laatstgenoemde wordt het
realiseren van synergie in de onderneming vrijwel onmogelijk. De vierde kanttekening wordt
ingegeven door de bevinding dat de M-form in de praktijk veel minder vaak voorkomt dan
op grond van zijn superieure prestaties verwacht mag worden. Een mogelijke oorzaak
hiervan is gelegen in de strategie die een onderneming volgt. De strategie brengt potentiele
voordelen met zich mee. Om deze te realiseren dient de divisiestructuur op een bepaalde
manier ingericht te zijn. Soms zijn de strategie en de bijbehorende potentiBle voordelen
zodanig dat een inrichting conform de principes van de M-form zinvol is. Andere strategieen
vragen om een afwijkende inrichting van de organisatie. bijvoorbeeld als centralized
multidivisional.
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§2.4 Rollen hoofdkantoor

In deze paragraaf worden zes mogelijke rollen voor hoofdkantoren behandeld. Het doel van

de paragraaf is vooral het verschaffen van een adequate weergave van de literatuur op dit
gebied. De consequentie hiervan is dat de gekozen indeling niet sluitend kan zijn. Dat wil
zeggen, er zullen altijd rollen bedacht kunnen worden die niet of slechts met grote moeite

ondergebracht kunnen worden bij de zes rollen. Bovendien zijn overlappingen tussen de

rollen niet uit te sluiten. De rollen zijn derhalve wel te onderscheiden, maar soms moeilijk te

scheiden.
Voordat de bespreking van de gevonden rollen van start gaat, wordt in 2.4.1 kort ingegaan
op de representatieve taken van het hoofdkantoor. Hierna worden de zes rollen, te weten

ontwikkeling, beheersing, interventie, benoeming, coOrdinatie en dienstverlening, in
afzonderlijke subparagrafen (2.4.2 tot en met 2.4.7) behandeld. Subparagraaf 2.4.8 bevat

een beknopt overzicht van indelingen van besturingsstijlen. De paragraaf wordt tenslotte

samengevat in 2.4.9.

2.4.1 Representatieve taken
Enkele onderzoekers stippen de representatieve taken van het hoofdkantoor aan. Chandler

(1991, p. 33) noemt bijvoorbeeld als taak voor het hoofdkantoor het onderhouden van de

relaties van de onderneming als geheel met wetgevende lichamen en andere overheidsinstel-
lingen inzake belastingen, in- en uitvoerreehten en regulering. Tank (1992, p. 11) spreekt

van de hiermee vergelijkbare nuist-do-functie. Deze houdt in het voldoen aan de verplichtin-

gen die voortkomen uit financiele gemeenschap en de statuten van de onderneming. In
termen van tijdsbesteding zijn dit geen onbelangrijke functies. Tank (1992) haalt een
onderneming aan waarin de staf van het hoofdkantoor een kwart van zijn tijd aan de must-
do-functie besteedt. In een onderzoek van Donaldson en Lorsch (1983) onder twaalf grote

Amerikaanse industriele ondernemingen zeggen verscheidene CEO's dertig tot veertig
procent van hun tijd te besteden aan het bemiddelen met overheden en andere publieke

instellingen:  Uit een studie  van  Berg (1973), gebaseerd op negen Amerikaanse onderne-

mingen, blijkt dat gemiddeld ongeveer zeven stafmedewerkers van het hoofdkantoor zich

bezighouden met het onderhouden van relaties met overheden en belangengroepen. In
termen van besturing van de divisies en waardetoevoeging door het hoofdkantoor, aspecten

die in dit onderzoek van belang zijn, lijkt de betekenis van deze functies echter beperkt te

zijn.2 In het vervolg wordt hieraan derhalve geen aandacht geschonken.

'CEO staat voor chief executive omcer. De Nederlandse functie die hier het meest op lijkt,
is die van voorzitter van de Raad van Bestuur.

zAan Prahalad en Doz (1987) kan een mogelijk voordeel van het onderhouden van relaties
met overheden door het hoofdkantoor ontleend worden. Ondernemingen die verscheidene

produkten aanbieden, kunnen multiple bargaining theatres (p. \34) ontwikkelen. Dit impliceert
bijvoorbeeld dat een onderneming de overheid, in ruil voor toegang tot publieke afnemers voor
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2.4.2 Ontwikkeling
De rol van ontwikkeling is gebaseerd op de door Chandler (1991) onderscheiden entrepre-
neurial of value creating functie van het hoofdkantoor. Deze is op haar beurt weer een

samenvoeging van twee van de vier door Chandler (1962) aangetroffen besturingsactiviteiten
van het hoofdkantoor, te weten planning en allocatie.

Planning
Chandler (1962) gaat uit van een taakverdeling waarin het hoofdkantoor zich bezighoudt met
strategische kwesties, telwijl de divisies gericht zijn op de meer operationele zaken (zie
§2.2). Planning door het hoofdkantoor moet dan ook in ieder geval opgevat worden als

strategische planning.
Strategische planning is heden ten dage niet langer een exclusieve aangelegenheid voor het
hoofdkantoor. Ook bijvoorbeeld divisies zijn hiermee bezig. De aard van de strategieen
verschilt echter. Hofer en Schendel (1978) onderscheiden diverse niveaus van strategiebepa-

ling. Hiervan zijn in het bijzonder de cotporate of concernstrategie en de business of

concurrentiestrategie van belang.
De concernstrategie geeft vooral een antwoord op de vraag waar, dat wil zeggen in welke

bedrijfstakken en in welke landen, de onderneming moet concurreren. De concernstrategie

bepaalt dus de samenstelling van de businesses waarin een onderneming actief is (Leontiades
en Tezel, 1981). Mogelijke concernstrategieen zijn horizontale expansie, verticale integratie,
diversificatie en internationalisatie, ofwel multinationalisatie (Daems en Douma, 1989).
Daarnaast kan de keuze van de toe- en uittredingsvorm begrepen worden onder de concern-
strategie (Hill, 1985b; Hill en Jones, 1994). Voor wat betreft de toetredingsvorm kan het
hoofdkantoor bijvoorbeeld kiezen tussen het op eigen kracht starten van nieuwe activiteiten
en het overnemen van een bestaand bedrijf (zie bijvoorbeeld Chatterjee, 1990; Simmonds,

1900). Ten aanzien van de uittredingsvorm bestaat bijvoorbeeld de keuze tussen liquidatie,
verkoop aan een ander concern of verzelfstandiging (zie bijvoorbeeld Duhaime en Grant,
1984, en Hite en Vetsuypens, 1989).
Bij de concurrentie- of businessstrategie staat centraal de vraag hoe concurrentieel voordeel

verworven moet worden in een gegeven bedrijfstak of land (Daems en Douma, 1989;
Leontiades en Tezel, 1981; Porter, 1987). Voorbeelden van concurrentiestrategieen zijn

kostenleiderschap, differentiatie en focus (Porter, 1980).
De concernstrategie heeft betrekking  op de onderneming  in haar geheel. De formulering  van
deze strategie is in beginsel voor rekening van het hoofdkantoor. Dit mag immers geacht

bepaalde produkten, aanbiedt andere produkten in het betreffende land te produceren, hetgeen
de werkgelegenheid ten goede moet komen. Het hoofdkantoor van deze onderneming kan aldus

de onderhandelingskracht van individuele divisies vergroten. Deze activiteit kan ook begrepen
worden onder de coOrdinerende rol van het hoofdkantoor (zie 2.4.6), aangezien zij betrekking
heeft op het besturen van interdependenties tussen onderdelen van de onderneming (Prahalad
en Doz, 1987). Ook Hall (1987) behandelt lobbying bij overheden onder de coordinerende rol
van het hoofdkantoor.
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worden te beschikken over het vereiste overzicht. De bepaling van de concurrentiestrategie-
en behoort in principe tot de verantwoordelijkheid van de divisies (Mintzberg, 1979).
Verwacht mag worden dat zij het beste op de hoogte zijn van de strategieen die in hun
situatie tot het gewenste concurrenti8le voordeel leiden. Het hoofdkantoor kan hier echter in
verschillende mate bij betrokken zijn (Hill, 1988a; Goold en Campbell, 1987).
Volgens Hill (1988a) kan het hoofdkantoor in meer of mindere mate de context aangeven
waarbinnen de divisies hun concurrentiestrategieen formuleren. Goold en Campbell (1987)
spreken van de planning influence van het hoofdkantoor. Deze staat voor de invloed die het
hoofdkantoor uitoefent op de strategieen van de divisies. Door middel van de planningsin-
vloed kan het hoofdkantoor de kwaliteit van belangrijke beslissingen verbeteren (Goold en
Campbell, 1987). De scores van de ondernemingen op de planningsinvloed lopen uiteen van
largely corporate tot largely bushess. In het eerste geval worden de strategieen ontwikkeld
door het hoofdkantoor. De managers van de divisies implementeren de strategieen vervol-
gens. In het tweede geval is de betrokkenheid van het hoofdkantoor bij de formulering van

strategieen  voor de divisies uiterst gering.
Door bemoeienis met de concurrentiestrategieen kan het hoofdkantoor onderlinge samenwer-
king tussen de divisies bevorderen. Porter (1985, p. 366) geeft het voorbeeld van twee
business units die dezelfde distributiekanalen of klanten bedienen. De ene unit volgt een
differentiatiestrategie, terwijl de andere kostenleiderschap nastreeft. Deze strategieen kunnen

best optimaal zijn indien de business units afzonderlijk bekeken worden. Omdat de strate-

gieen echter niet op elkaar aansluiten, worden de distributiekanalen of klanten in verwarring
gebracht, wordt de reputatie van de onderneming wazig en worden de mogelijkheden om
een merknaam en verkoopapparaat te delen verkleind. Door de strategieen op elkaar af te
stemmen kan het hoofdkantoor samenwerking tussen de units stimuleren. Porter (1985)
illustreert dit nog met andere voorbeelden. Deze hebben betrekking op het gebruik van
dezelfde componenten, investeringsbeslissingen en de strijd tegen een gemeenschappelijke
concurrent.
De rol van ontwikkeling omvat dus in ieder geval de formulering van de concernstrategie,
inclusief het kiezen van de toe- en uittredingsvorm. Bovendien kan ontwikkeling het
beinvloeden van de strategieen van de divisies inhouden. Het aspect planning lijkt hiermee
voldoende afgedekt te zijn.

Allocatie
Het maken van plannen heeft weinig waarde als de middelen om deze uit te voeren ontbre-
ken. Daarom wordt de allocatie of toewijzing van middelen eveneens gerekend tot de
ontwikkelingsrol. Middelen is natuurlijk een veelomvattend begrip. In de relevante literatuur
wordt dit doorgaans beperkt tot financiele middelen. De toewijzing van mensen, een andere

belangrijke vorm van middelen, wordt bij de benoeming behandeld (zie 2.4.5).
De allocatie van financiele middelen is reeds bij de behandeling van de interne vermogens-
markt aan de orde geweest (zie §2.2). In de interne vermogensmarkt onttrekt het hoofdkan-
toor de door de divisies gegenereerde cashflows. Vervolgens heralloceert het hoofdkantoor
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de cashflows naar projecten die voorgesteld zijn door de divisies. Het gebruikelijke criterium
daarbij  is het verwachte rendement  op de investeringen  (ROI).
Hoofdkantoren kunnen op verschillende manieren afwijken van deze door Williamson (1975)
voorgestelde inrichting    van het allocatieproces. Williamson (1975) geeft   al   aan   dat   de
divisies de gegenereerde cashflows mogen behouden in bepaalde uitvoeringen van de
divisiestructuur. Met name gaat het om de holding company (H-form). Bovendien hoeft het
hoofdkantoor niet alleen financiele middelen te onttrekken aan de divisies, maar kan ze ook
aantrekken op de externe vermogensmarkt (Daems en Douma, 1989; Van Oijen, 1994;
Porter, 1985 en 1987). Hierbij is het hoofdkantoor in staat schaalvoordelen te realiseren in

vergelijking met de situatie waarin de divisies zelfstandig vermogen aan zouden moeten
trekken. Verder kan het hoofdkantoor ook zelf projecten formuleren, in plaats van dat deze
enkel door de divisies ontwikkeld worden. Dit ligt bijvoorbeeld besloten in het besturingsmo-
del portfolio management van Porter (1987). In dit model spoort het hoofdkantoor aantrekke-
lijke overnamekandidaten op en tracht deze te acquireren. Daarnaast schuift het met
financitle middelen tussen divisies. Tenslotte hoeft het hoofdkantoor niet alleen maar
financiele criteria, zoals de ROI, te hanteren bij de toewijzing van de financiele middelen.
Het kan daarnaast meer subjectieve maatstaven toepassen (Hill, 1994; Hoskisson, 1987). Bij

het allocatieproces kan het hoofdkantoor gebruik maken van portfoliotechnieken (Hill,
19882).3 Zelfs in een van de meest eenvoudige uitvoeringen, die van de Boston Consulting

Group, wordt aandacht geschonken aan meer subjectieve criteria als de marktgroei, het
relatieve marktaandeel en het evenwicht in de portfolio. In meer complexe portfoliotechnie-
ken, zoals de Directional Policy Matrix van Shell Chemicals, speelt een uitgebreid scala aan

overwegingen, die bijvoorbeeld betrekking hebben op de kwaliteit van de markt, het milieu,
de kenmerken van het produkt en onderzoek en ontwikkeling, een rol.
Het alloceren van financiele middelen behoort dus tot de rollen van het hoofdkantoor (Berg,

1965; Chandler, 1962 en 1991; Hoskisson en Hitt, 1988). Naar verwachting varieert de
inrichting van het proces in de praktijk. Door toevoeging van het houden van toezicht op de

juiste aanwending van de middelen ontstaan bij Daems en Douma (1989) en Van Oijen
(1994) de rollen van vermogensverschaffer respectievelijk financier. Hier wordt dit element
echter afgesplitst naar de beheersingsrol van het hoofdkantoor.

2.4.3 Beheersing
Beheersing is gericht op het teweegbrengen dat de aanwezige divisies en hun managers

optreden conform de belangen van de gehele onderneming. Volgens Goold en Campbell
(1987) ligt hierbij de nadruk op de wijze waarop het hoofdkantoor reageert op de bereikte
resultaten. Afgezet tegen de rol van ontwikkeling heeft de beheersingsrol dan ook wat meer

3Een overzicht van deze technieken is bijvoorbeeld te vinden bij Eppink (1994). Voorbeel-
den van empirische onderzoeken naar de toepassing van portfoliotechnieken zijn Bettis en Hall
(1981) en Haspeslagh (1982). Beide onderzoeken wijzen op problemen met de implementatie
van de technieken in ondernemingen.
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een ex-post karakter. De rol valt uiteen in beoordeling en beloning.

Beoordeling
Naast de reeds behandelde planning en allocatie vindt Chandler (1962) appmisal, ofwel

evaluatie, een besturingstaak voor het hoofdkantoor. In zijn latere werk neemt hij monito-

ring, ofwel controle, samen met het herdefinieren van de produktlijnen van de divisies en

spreekt dan van de administrative of loss preventive functie van het hoofdkantoor (Chandler,
1991). Het herdefinitren past in de gekozen indeling beter bij de interventierol (zie 2.4.4).
Hetgeen overblijft kan opgevat worden als het houden van toezicht op de divisies en hun

managers door het hoofdkantoor.
De toon hiervoor wordt in feite reeds gezet bij de allocatie van financiele middelen naar de
divisies. Het hoofdkantoor kan daarbij het accent leggen op objectieve  dan wei subjectieve
criteria (zie 2.4.2). Dit accent zal van invloed zijn op de wijze waarop het hoofdkantoor
toezicht houdt   op de divisies. Een hoofdkantoor dat bijvoorbeeld vooral op grond    van
financiele rendementen middelen toeWijSt, zal achteraf hoofdzakelijk controleren of de

beoogde rendementen daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Door sommige onderzoekers worden
de allocatie van financiele middelen en het houden van toezicht op de aanwending daarvan

dan ook samengenomen. Fama en Jensen (1983) bijvoorbeeld voegen de ratificatie, ofwel de
keuze uit alternatieven, en de monitoring, ofwel de meting van de prestaties, samen tot
decision control. Hieraan wordt verder de toekenning van beloningen gekoppeld. Hill (1994)
combineert de inschatting van de prestaties van de divisies en de allocatie van cashflows tot
divisional pedormance appraisal. Dit illustreert de opmerking die in het begin van deze
paragraaf gemaakt is: de rollen zijn weliswaar te onderscheiden, doch moeilijk te scheiden.

Op deze plaats kan in het midden blijven of de rol van beheersing, en daarbinnen beoorde-

ling, aspecten van allocatie omvat. Voor latere meting (zie hoofdstuk vijO is natuurlijk een
uitspraak hierover vereist.

Beoordeling kan in ieder geval meer objectief of meer subjectief georienteerd zijn (Hall,
1987; Hill, 1994; Hoskisson, 1987). De keuze hiertussen wordt enerzijds bepaald door het
inzicht dat het hoofdkantoor heeft in de divisies. Hall (1987, p. 89) zegt hierover:

' About  performance  measurement,  a word  of caution:  subjective  standards  are
less trustworthy in conglomerates than in unitary enterprises where the top
executives know the business well.'

Anderzijds is de soort voordelen die nagestreefd wordt van belang. Het realiseren van
economies of scope, een bepaald type synergetisch voordeel,  dat in de volgende paragraaf

(2.5.6) nader uiteengezet zal worden, brengt bijvoorbeeld  een meer subjectieve beoordeling
met zich mee (Hill, 1994; Hoskisson, 1987). De argumentatie van Hill (1994) wordt hier
beknopt weergegeven. Om economies of scope te kunnen verwezenlijken, zijn enige

centralisatie naar het hoofdkantoor plus integratiemechanismen tussen divisies noodzakelijk.

De divisies boeten hierdoor aan autonomie in. Dit leidt tot pedbrmance ambiguities (Hill,
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1994, p. 309). Met andere woorden, objectieve criteria geven niet langer een ondubbelzinnig
signaal van de prestaties van een divisie. Slechte financiale resultaten van een divisie kunnen

nu bijvoorbeeld het gevolg zijn van inefficienties in de divisie zelf, maar ook van ineffici-
enties in een andere divisie of van ondeugdelijke invloeden vanuit het hoofdkantoor. De
dubbelzinnigheden kunnen overwonnen worden door het vergroten van de informatieverwer-

king door het hoofdkantoor. Het hoofdkantoor kan hiertoe, naast objectieve, subjectieve
maatstaven gaan aanleggen    bij de beoordeling    van de divisies.    Hill (1994) noemt    als

voorbeeld van een subjectieve maatstaf de mogelijkheid om te innoveren. De mate waarin in
een divisie bereidheid aanwezig is om samen te werken met andere divisies lijkt in deze
context een sprekender voorbeeld.

Beloning
Naast de beoordeling van de divisies maakt de beloning van hun managers deel uit van de
beheersing die het hoofdkantoor uitoefent (Williamson, 1975). Beloning roept in de regel
positieve associaties op. In het onderhavige onderzoek wordt de keerzijde eveneens gezien
als onderdeel van beloning (zie ook Hill, 19888). Met andere woorden, beloning omvat ook
sancties als onthouding van promoties, degradatie, ontslag en verlaging van inkomen.
Beloning kent vele dimensies.4 Dimensies die veelvuldig genoemd worden in onderzoeken
op het gebied van strategisch management zijn het type beloning en de basis voor beloning.
Voor wat betreft het type kan onderscheid gemaakt worden tussen financitble en niet-
financiele beloning (Williamson, 1975). Voorbeelden van financiale beloningen zijn
salarissen, bonussen en aandelen en opties daarop (Lawler, 1977; Salter, 1973). Salarissen
hebben een betrekkelijk vast karakter. Bonussen en (opties op) aandelen zijn meer variabel
van aard. Bij niet-financiale beloning kan gedacht worden aan status (Williamson, 1975) of
carriere (Goold en Campbell, 1987). I.aatstgenoemde kan natuurlijk belangrijke financiele

gevolgen hebben.
De basis voor de beloning kan gelegen zijn in de prestaties van een divisie of in die van de
gehele onderneming (Galbraith en Nathanson, 1978; Gomez-Mejia, 1992; Hall, 1987; Hill,
1994;    Porter, 1985). Daarnaast   kan de beloning gebaseerd   zijn op individuele prestaties
(Lawler, 1977). Verder kunnen de criteria die hierbij gehanteerd worden meer objectief of
kwantitatief dan wel meer subjectief of kwalitatief zijn (Gomez-Mejia,  1992; Knox Napier
en Smith, 1987; Lawler, 1977; Pitts, 1977; Porter, 1985; Salter, 1973). Produktiviteit,
winstgevendheid, efficientie en kostenreductie zijn voorbeelden van tamelijk objectieve
criteria (Lawler, 1977). Meer subjectieve maatstaven zijn bijvoorbeeld de waardering door
de bovengeschikte (Lawler, 1977, p. 195), het gehanteerde personeelsbeleid en de samen-
werking tussen managers (Knox Napier en Smith, 1987).
Op de verschillende beloningsdimensies zijn nauwelijks scores denkbaar die in elke situatie

4Gomez-Mejia (1992) geeft een beknopt overzicht van deze dimensies. Hij weet deze
dimensies weliswaar terug te brengen tot 66n schaal, maar op de gehanteerde methodiek is veel
aan te merken.
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optimaal zullen zijn. Beloning die gebaseerd is op de resultaten van een divisie kan bijvoor-
beeld uitstekend in staat zijn om de divisiemanager aan te zetten tot het leveren van grotere

inspanningen. Het nadeel hien'an is dat coilperatief gedrag jegens andere divisiemanagers
niet gestimuleerd wordt. Beloning die gebaseerd is op de resultaten van de gehele onderne-
ming bevordert samenwerking, maar verstoort weer de 'pay for pedbrmance' relatie

(Galbraith en Nathanson, 1978, p. 81). Met andere woorden, er kan geen sprake zijn van
66n ideaal beloningssysteem. De verschillende beloningssystemen representeren trade-003
waarin hoofdkantoren hun keuzes moeten maken.
Verscheidene onderzoekers betogen dat deze keuzes gebaseerd kunnen worden op de
concernstrategie. Galbraith en Nathanson (1978) formuleren  dit  nog  op  een vrij oppervlakki-
ge wijze. De ontwerper van een beloningssysteem zou volgens hen uit moeten gaan van de
strategie van de organisatie. Aan de hand hiervan kan hij het gedrag vaststellen dat noodza-

kelijk is voor de implementatie. Dit gedrag moet leidend zijn voor de keuze van het
beloningssysteem. Andere onderzoekers gaan in meer detail in op het verband tussen de

strategie en de verschillende dimensies van beloning. Kort samengevat betogen zij dat de
concernstrategie enerzijds de mogelijkheid en anderzijds de wenselijkheid van beloningssys-
temen bepaalt.
Sommige beloningssystemen vereisen dat het hoofdkantoor veel inzicht heeft in de divisies,
maar dit inzicht neemt af naarmate de concernstrategie diverser wordt (Berg,  1969 en 1973;
Knox Napier en Smith, 1987; Lorsch en Allen, 1973). De concernstrategie bepaalt op deze
wijze de mogelijkheid om bepaalde beloningssystemen toe te passen. Volgens Knox Napier
en Smith (1987) bijvoorbeeld is de topleiding van ondernemingen die diversificeren steeds

minder in staat om nauwe contacten te onderhouden met de corporate managers. Hierdoor
zijn zaken als het vermogen om ondergeschikten te ontwikkelen of om samen te werken met
collega's moeilijk in te schatten. Aan de hand van objectieve criteria kan de leiding dan toch

de prestaties van meerdere managers controleren en vergelijken. Verwacht wordt dan ook
dat in sterker gediversificeerde ondernemingen meer objectieve in plaats van subjectieve

prestatiemaatstaven aangelegd worden voor de nianagers. Additionele verwachtingen zijn dat
de bonussen in verhouding tot de totale beloning groter zijn in meer gediversificeerde

ondernemingen en dat de toekenning van de bonussen in deze ondernemingen gebaseerd is

op objectieve of formulematige evaluaties van prestaties, in plaats van op een subjectief
oordeel.
Sommige beloningssystemen zijn uitstekend in stitat om samenwerking tussen divisies te
bevorderen. Het bevorderen van samenwerking is echter alleen zinvol indien voldoende

potentieel voor samenwerking tussen de divisies aanwezig is. Dit potentieel wordt bepaald

door de concernstrategie. Aldus is de concernstrategie bepalend voor de wenselijkheid van

bepaalde beloningssystemen (Berg, 1969 en 1973; Hall, 1987; Hill, 1994; Lorsch en Allen,
1973; Pitts, 1977; Salter, 1973).
Samenwerking tussen divisies wordt door het merendeel van de genoemde auteurs opgevat
als resource sharing, ofwel het gezamenlijk gebruik van hulpbronnen. In conglomeraten, die
een uitgebreide verzameling uiteenlopende activiteiten ontplooien, zijn de mogelijkheden
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voor resource sharing beperkt. Het potentieel wordt groter, naarmate de concernstrategie
minder divers is (zie ook §2.5). Aan de realisatie van dit potentieel wordt bijgedragen door
de beloning van de managers op een bepaalde wijze in te richten. De beloning dient
bijvoorbeeld vooral een vast karakter te bezitten, terwijl deze in conglomeraten sterk variabel

kan zijn (Berg, 1969 en 1973; Salter, 1973). Verder moet de beloning vooral gebaseerd zijn
op de prestaties van de gehele onderneming in plaats van op die van een individuele divisie

(Berg, 1969 en 1973; Hill, 1994; Lorsch en Allen, 1973; Porter, 1985; Salter, 1973). De
prestaties van de gehele onderneming zullen namelijk afhankelijk zijn van de mate waarin de
divisies samenwerken. Voor conglomeraten is dit echter weinig zinvol. Hall (1987, p. 88)
geeft deze ondernemingen dan ook het volgende advies mee:

'Incentives   determined   by   how  well   the   company   as   a  whole   does,   like   stock

options,    are    inappropriate    for    conglomerates    and    usually    are    a   waste    of
money.   Some  use  of  options  to  foster  identification  with  the  group  can  be
justified,  but the element of chance and the distance between the efforts of a
manager in a business group and the price of the stock make their use to
encourage  extra  eflort  or  a  certain pattern of conduct  an exercise  in »ility.'

Tenslotte kan samenwerking tussen divisies bevorderd worden door bij de beloning uit te

gaan van meer subjectieve in plaats van objectieve prestatiemaatstaven (Berg, 1969 en 1973;
Lorsch en Allen, 1973; Pitts, 1977; Porter, 1985). De argumentatie hierachter is in feite

reeds bij het onderwerp beoordeling naar voren gebracht. In geval van een omvangrijke
resource sharing geven objectieve criteria niet langer een ondubbelzinnig signaal van de
prestaties van een divisiemanager (Lawrence en Lorsch, 1973). Het hoofdkantoor zal
derhalve meer subjectieve criteria aan moeten leggen.

2.4.4 Interventie
Porter (1987) behandelt diverse besturingsmodellen die gekozen kunnen worden door een
hoofdkantoor. Een van deze modellen is restruauring. Een hoofdkantoor dat restructuring
toepast, acquireert bedrijven met een ongerealiseerd potentieel. Dit zijn onvoldoende

ontwikkelde, zieke of bedreigde organisaties of organisaties in bedrijfstakken die aan de
vooravond van ingrijpende veranderingen staan. Het hoofdkantoor intervenieert vervolgens,
hetgeen onder meer inhoudt vervanging van het management, wijziging van de strategie of
injectie met nieuwe technologie. Hierna kan het hoofdkantoor aanvullende acquisities plegen

teneinde een kritieke massa op te bouwen en overbodige onderdelen verkopen. Galbraith en
Nathanson (1978) leiden af dat vooral conglomeraten deze mrnaround van geacquireerde
bedrijven als besturingsmodel toepassen.
Porter (1987) voegt nog toe dat het hoofdkantoor de bedrijven na de turnaround dient te
verkopen. Door de versterkte bedrijven daarentegen vast te houden stapt het hoofdkantoor in
de grootste valkuil die verbonden is aan het besturingsmodel restructuring. Na de turnaround
kan het immers geen waarde meer toevoegen aan de bedrijven en dreigt te degenereren tot
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de door Porter (1987) verguisde portfolio manager (zie §2.3).
In de praktijk lijkt restructuring slechts in beperkte mate voor te komen. Critici poneren dat

het besturingsmodel geen welvaart creeert, doch deze slechts verschuift van de ene naar de
andere betrokken partij. Een gebruikelijke maatregel bij restructuring is bijvoorbeeld  het
bevriezen of verminderen van de salarissen van medewerkers. Als gevolg hiervan worden de
winsten vergroot. Dit kan geYnterpreteerd worden als het zich verrijken van de nieuwe
eigenaren ten koste van de medewerkers. Ook andere verschuivingen van welvaart zijn
denkbaar, zoals van toeleveranciers naar eigenaren en van toekomstige naar huidige
eigenaren. Mede onder invloed van deze kritiek lijkt de toepassing van restructuring sedert

de jaren tachtig afgenomen te zijn.

Dit neemt niet weg dat ingrepen door het hoofdkantoor als inkrimping, samenvoeging en
afstoting van onderdelen aan de orde van de dag zijn. Deze activiteiten kunnen betrekking
hebben op bedrijven die recentelijk geacquireerd zijn, maar zeker ook op onderdelen die
reeds geruime tijd deel uitmaken van de onderneming. Bovendien kunnen de ingrepen
gerieht zijn op het verbeteren van het functioneren van de betrokken onderdelen, zonder dat

verkoop het uiteindelijke doel is. De hier bedoelde interventierol van het hoofdkantoor omvat
dan ook meer dan Porter's (1987) restructuring.
De uitbreidingen sluiten aan op het werk van Hall (1987) en Williamson (1975). Het
hoofdkantoor moet volgens Hall (1987, p. 86) bereid zijn te intervenieren wanneer 'big
trouble' in onderdelen ontstaat. Williamson (1975) betoogt dat het hoofdkantoor hiertoe beter
in staat is dan de externe vermogensmarkt. Enigszins overtrokken vergelijkt hij de maatrege-
len die de externe vermogensmarkt kan treffen, zoals een proxy battle, met een atoombom.
Het hoofdkantoor staan daarentegen meer subtiele mechanismen ter beschikking (zie ook

Cable, 1988, en §2.3). Een beperking van Hall (1987) en Williamson (1975) is weer dat zij
interventie enkel beschouwen als reactie op slechte prestaties. Uit onderzoek van Brickley en
Van Drunen (1990) blijkt dat interventies eveneens plaatsvinden in gezonde ondernemingen
als onderdeel van het groeiproces. Het hoofdkantoor dat wil expanderen in nieuwe markten
of produkten kan bijvoorbeeld besluiten een geheel nieuwe divisie te vormen of bestaande

divisies samen te voegen.
Enerzijds is de opvatting van de interventierol hier dus breder dan bij bijvoorbeeld William-
son (1975) en Porter (1987). Anderzijds worden beperkingen aangebracht in de interventie-
rol. Interventies door het hoofdkantoor kunnen vele vormen aannemen.5 Brickley en Van
Drunen (1990) maken onderscheid tussen externe en interne herstructurering. Bij externe

herstructurering is meer dan 66n onderneming betrokken. Het gaat hier bijvoorbeeld om
verkoop van een divisie aan een ander concern of verzelfstandiging van een divisie (zie
bijvoorbeeld Duhaime en Grant, 1984, respectievelijk Hite en Vetsuypens, 1989). Externe

herstructurering wordt hier begrepen onder de ontwikkelingsrol van het hoofdkantoor. Deze
rol omvat namelijk onder meer het kiezen van de toe- en uittredingsvorm (zie 2.4.2).
Externe herstructurering heeft betrekking op de keuze van de uittredingsvorm. Ook andere

SHoffman (1989) geeft een uitgebreid overzicht van turnaround-strategieen.
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interventies van het hoofdkantoor in de divisies worden elders ondergebracht. Het wijzigen
van de strategie en het plegen van aanvullende acquisities (Porter, 1987), alsmede het

inbrengen van nieuwe risicodragende middelen als onderdeel van de rol van herstructureer-

der van Daems en Douma (1989) worden bijvoorbeeld eveneens toegewezen aan de
ontwikkelingsrol. Aanpassing  van de beloning (Williamson, 1975; Cable, 1988) wordt

begrepen onder de beheersingsrol (zie 2.4.3). Vervanging van het management (Porter,
1987; Williamson, 1975) past bij de rol van benoeming (zie 2.4.5). Injectie met nieuwe

technologie tenslotte (Porter, 1987) kan worden ondergebracht bij dienstverlening of

coordinatie (zie 2.4.7 respectievelijk 2.4.6). Op deze wijze wordt gepoogd overlappingen

tegen te gaan.
Wat resteert is in ieder geval interne herstructurering. Dit betreft het wijzigen van het aantal

divisies of dochterondernemingen door eenheden samen te voegen, op te splitsen of te
liquideren of door nieuwe eenheden te cre8ren (Brickley en Van Drunen, 1990). Interventie

kan hier dus in feite worden opgevat als reorganisatie. Goold, Campbell en Alexander

(1994) behandelen overigens vergelijkbare taken voor het hoofdkantoor, maar vatten deze

onder hun rol van development.

2.4.5 Benoeming
In de divisiestructuur kan het hoofdkantoor zich niet direct bemoeien met de operationele

gang van zaken in de divisies (Chandler, 1962). Volgens Mintzberg (1979) kan het hoofd-
kantoor deze bemoeienis nog het beste benaderen door te bepalen wie leiding geeft aan de

divisies. Het vervangen en benoemen van de divisiemanagers is dan ook een cruciale functie

van het hoofdkantoor: Ook Hall (1987), sprekend voor conglomeraten, schaart selectie

onder de belangrijkste besturingsinstrumenten voor het hoofdkantoor. Het gaat hier in ieder

geval   om de selectie  van de managers   van de divisies. Daarnaast zou betrokkenheid  bij   de
benoeming van andere belangrijke divisiemedewerkers de samenwerking tussen divisies

kunnen bevorderen (Porter, 1985).
Hall (1987) gaat verder in op kruiselingse benoemingen, ofwel het uitwisselen van managers
tussen divisies. Hij verwerpt de gedachte dat een en dezelfde manager in staat zou zijn om
leiding te geven aan zeer uiteenlopende activiteiten. Laterale bewegingen van managers in

conglomeraten vindt hij daarom zeer riskant. Ook Porter (1987) brengt naar voren dat
managers niet in staat zijn om welke activiteit dan ook te leiden, aangezien zij bedrijfstakspe-

cifieke kennis en ervaring ontberen. In ondernemingen waarvan de divisies vergelijkbare
activiteiten ontplooien zouden kruiselingse benoemingen daarentegen wel mogelijk zijn.
Op de wenselijkheid van transfers van managers tussen divisies wordt ingegaan door Pitts

(1976, 1977) en Galbraith en Nathanson (1978). Het onderzoek van Pitts (1976) wijst uit dat

6De andere functies of powers die door Mintzberg (1979) genoemd worden, zijnde het
beheer van de strategische portefeuille, de allocatie van financiele middelen, het ontwerp van
het beheerssysteem, de monitoring van de divisies en de verlening van diensten aan de divisies,
komen in het onderhavige onderzoek tot uitdrukking bij andere rollen.
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92 procent van de divisiemanagers in de door hem bestudeerde internal divers(/iers voorheen

gewerkt heeft in minimaal 66n andere divisie van de onderneming. Bij de onderzochte

acquisitive divers#iers is dit slechts acht procent van de divisiemanagers. Dit kan verklaard
worden aan de hand van de resource sharing tussen divisies (Pitts, 1977; Galbraith en
Nathanson, 1978). De ondernemingen die op eigen kracht groeien, kennen veel meer
gezamenlijk gebruik van hulpbronnen door divisies dan de ondernemingen die vooral door
middel van overnames groeien. De overdracht van resources bij de eerste soort ondernemin-
gen wordt gefaciliteerd door de uitwisseling van managers tussen divisies. Buiten managers
zou de roulatie van ander personeel tussen divisies volgens Porter (1985) de samenwerking
ten goede komen. Op die wijze worden culturele en procedurele verschillen tussen divisies

gereduceerd, worden persoonlijke relaties gevestigd die het gezamenlijk uitvoeren van
projecten vereenvoudigen, worden managers geinformeerd over kansen op samenwerking
met andere divisies en wordt een groepsgevoel gecreeerd.
Tenslotte nog een opmerking over ondernemingscultuur. Dugger (1988) omschrijft deze als
een verzameling van gedeelde overtuigingen en waarden die ingeprent zijn in de werknemers
van de onderneming. Hij wijst op het belang van de cultuur voor het tot 66n geheel smeden

van ondernemingen met een divisiestructuur. Volgens Porter (1987, p. 57) bevordert een
sterk gevoel van corporate identity samenwerking tussen divisies. Het creeren van een
gemeenschappelijke ondernemingscultuur zou derhalve een rol voor het hoofdkantoor

kunnen zijn.
Een gemeenschappelijke cultuur wordt gecreeerd door twee processen: selectie en socialisa-

tie (Hennart, 1991; Noorderhaven, 1994). Beide processen worden tot op grote hoogte

afgedekt door de beschreven rol van benoeming. Selectie heeft namelijk betrekking op het
aannemen van nieuwe medewerkers en het promoveren of ontslaan van bestaande medewer-
kers. In ondernemingen  met een divisiestructuur  kan het hoofdkantoor  zich niet bezighouden
met elke medewerker, maar zal zich concentreren op de divisiemanagers en eventueel andere

belangrijke divisiemedewerkers. Socialisatie houdt in beYnvloeding door collega's. In
gedivisionaliseerde ondernemingen kan dit bereikt worden door divisiemanagers en
eventueel andere belangrijke divisiemedewerkers uit te wisselen. Op grond hiervan lijkt het
niet noodzakelijk om een afzonderlijke rol voor cultuur op te nemen.

2.4.6 CoOrdinatie
Lawrence en Lorsch (1967) wijzen voor functioneel georganiseerde ondernemingen op de
noodzaak van differentiatie en integratie. Prahalad en Doz (1987) hebben voor internationaal

opererende ondernemingen het integration-responsiveness-raamwerk ontwikkeld. De
bevindingen van deze onderzoekers kunnen worden doorgetrokken naar ondernemingen met
een divisiestructuur. Enerzijds dienen de divisies in te spelen op de eisen die in hun
specifieke omgevingen gesteld worden. Anderzijds kan het nodig zijn om de divisies

onderling af te stemmen. Het laatste wordt gevat onder de rol van coOrdinatie.
CoOrdinatie van de divisies is een van de vier door Chandler (1962) gevonden besturingsta-
ken van het hoofdkantoor. De andere drie taken, planning, allocatie en evaluatie, zijn in het
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voorgaande reeds beschreven. CoOrdinatie wordt eveneens genoemd door Daems en Douma

(1989) en Goold, Campbell en Alexander (1994) als mogelijke rol voor het hoofdkantoor.
Het hoofdkantoor kan verscheidene instrumenten inzetten om divisies te coardineren.

Galbraith (1989) en Mintzberg (1979) behandelen instrumenten die elke organisatie toe zou

kunnen passen. Hun ideeen zullen hier kort worden samengevat. Bij Porter (1985) zal wat

langer worden stilgestaan, aangezien de door hem voorgestelde instrumenten specifiek

betrekking hebben op de codrdinatie van business units of divisies.
Galbraith (1989) gaat uit van drie standaard coOrdinatiemechanismen, te weten het vastleg-

gen van het gewenste gedrag in regels, programma's of procedures, het verwijzen naar de
hierarchie en het stellen van taken of doelen. Deze mechanismen zijn niet langer toereikend
bij grote onzekerheden. De organisatie kan dan een viertal ontwerpstrategieen toepassen.

Twee strategieen verminderen de behoefte aan informatieverwerking. Dit zijn het inbouwen
van speling en het scheppen van autonome taken. De eerste strategie impliceert een verlaging

van het prestatieniveau en lijkt daardoor weinig aantrekkelijk. De tweede houdt in het
overschakelen van een functionele structuur naar een indeling op basis van output of

geografische gebieden. Deze overschakeling heeft voor de ondernemingen die hier bestu-

deerd worden reeds plaatsgevonden, omdat uitgegaan wordt van een divisiestructuur. De

resterende strategieen, zijnde het investeren in verticale informatiesystemen en het tot stand

brengen van laterale relaties, vergroten de informatieverwerkingscapaciteit. Bij verticale

informatiesystemen kan gedacht worden aan computersystemen en assistenten. Voorbeelden

van laterale relaties zijn rechtstreekse contacten, verbindingsrollen, permanente teams,

tijdelijke taakgroepen en integrerende rollen.

Mintzberg (1979) beschrijft vijf coOrdinatiemechanismen: wederzijdse aanpassing, directe

supervisie en drie vormen van standaardisatie. Wederzijdse aanpassing en directe supervisie
zijn vergelijkbaar met de rechtstreekse contacten respectievelijk hierarchie van Galbraith

(1989). Standaardisatie kan volgens Mintzberg (1979) betrekking hebben op de te volgen

werkprocessen, de voor het uitvoeren van het werk benodigde vaardigheden en de te
genereren output. De eerste twee vormen kunnen gekoppeld worden aan Galbraith's (1989)
regels, programma's en procedures. Standaardisatie van de output lijkt op de taak- of

doelstelling van Galbraith (1989).
Porter (1985) gaat het meest uitvoerig in op coordinatiemechanismen. Hij verbindt het

gebruik van de mechanismen door het hoofdkantoor aan het realiseren van interrelaties

tussen divisies of business units. Op de betekenis van interrelaties zal in paragraaf 2.5 nader

worden ingegaan.  Voor  een goed begrip  van het navolgende  is het echter zinvol  om te weten

dat het uitwisselen van kennis een goed voorbeeld van interrelaties is.

Het volgende citaat vat de visie van Porter (1985) op de rol van het topmanagement bij het

realiseren van interrelaties samen (p. 408):
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'A    purely    bottom-up    approach    to    interretationships    rarely    succeeds.     Chief
executive oficers can have a major impact on the achievement of interrelati-
onships through their behavior, as can other line executives above the busi-
ness unit level.'

Interrelaties komen niet vanzelf tot stand. Het hoofdkantoor zal ten eerste een horizontale
strategie moeten formuleren. Ten tweede zal het een horizontale organisatie moeten creeren.
De hoofdelementen van de horizontale strategie zijn het identificeren van de potentiele
interrelaties, het op elkaar afstemmen van de strategieen van de divisies, het diversificeren
om interrelaties te versterken en het afstoten van onderdelen die weinig betekenis hebben
voor interrelaties. De horizontale organisatie bevordert de samenwerking tussen divisies.
Porter (1985) splitst haar op in vier categorieen van instrumenten. De eerste categorie is de
horizontale structuur. Deze omvat instrumenten die de divisies overstijgen, zoals groepering
van divisies, centralisatie van bepaalde functies op het hoofdkantoor, permanente commissies
en tijdelijke taakgroepen. Een onderneming die ingedeeld is naar produktsoorten kan
bijvoorbeeld een commissie voor een gemeenschappelijke markt instellen. Andere mogelijke
onderwerpen waar commissies zich mee bezig kunnen houden zijn automatisering, inkoop,
technologie, distributiekanalen en logistiek. Een taakgroep kan bijvoorbeeld in het leven
geroepen worden om kennisoverdracht tussen divisies te stimuleren of om interrelaties en de
wijze waarop ze gerealiseerd kunnen worden te bestuderen. De tweede categorie van
coOrdinatiemechanismen wordt horizontale systemen genoemd. Porter (1985) verstaat
hieronder aandacht voor interrelaties in het strategische planningsproces, procedures voor
activiteiten die de grenzen van business units overschrijden en horizontal    incentives.
Procedures kunnen bijvoorbeeld ontwikkeld worden voor inkoopbeslissingen en transferpr)'-
zen. Horizontale incentives zijn reeds bij het onderwerp beloning aan de orde gesteld (zie
2.4.3). Porter (1985) beveelt aan om de beloning van divisiemanagers gedeeltelijk te baseren
op de resultaten van de totale onderneming of groepen van divisies en op subjectieve
maatstaven. De derde categorie van instrumenten heeft betrekking op het personeelsbeleid.
Hieronder worden bijvoorbeeld begrepen de roulatie van medewerkers tussen divisies en het

organiseren van forums en bijeenkomsten voor managers van meerdere divisies. De vierde
en laatste categorie bestaat uit processen om conflicten tussen divisies op te lossen. De
inhoud hiervan blijft onduidelijk.
Vooral voor Porter (1985), maar ook voor Galbraith (1989) en Mintzberg (1979) geldt dat
zij verschillende elementen behandelen die in de gekozen indeling van rollen beter elders

ondergebracht kunnen worden. Dit geldt voor afstemming van de divisiestrategie8n,
diversificatie om interrelaties te versterken, afstoting van onderdelen die weinig betekenis
hebben voor interrelaties en aandacht voor interrelaties in het strategische planningsproces
(ontwikkeling, zie 2.4.2), taak- of doelstelling, standaardisatie van de output en horizontale
incentives (beheersing, zie 2.4.3), roulatie van medewerkers (benoeming, zie 2.4.5) en
tenslotte centralisatie van bepaalde functies op het hoofdkantoor (dienstverlening, zie 2.4.7).
Gemeenschappelijke instrumenten die hierna overblijven zijn standaardisatie of procedures,
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hierarchische verwijzing en horizontale verbindingsmechanismen. Op grond van Porter

(1985) kunnen hieraan toegevoegd worden een stimulerende houding van het topmanage-
ment, het identificeren van potentiele interrelaties door het topmanagement en het organise-

ren van forums en bijeenkomsten voor managers van meerdere divisies.

Uitgaande van Porter (1985) zet het hoofdkantoor de beschreven instrumenten in om
interrelaties tussen divisies te verwezenlijken. Andere onderzoekers doen vergelijkbare

beweringen. Volgens Hill en Hoskisson (1987) vereist het realiseren van synergetische
voordelen coOrdinatie van divisies. Het bereiken van economies of scope (zie 2.5.6) vergt
een coOrdinerende rol van het hoofdkantoor (Daems en Douma, 1989) en in het bijzonder de
toepassing van integratiemechanismen als verbindingsrollen, tijdelijke taakgroepen en
permanente teams    (Hill, 1994). Indirect heeft   bij deze auteurs de concernstrategie    een

belangrijke invloed op de codrdinerende rol van het hoofdkantoor. In de concernstrategie
moet namelijk voldoende potentieel voor een zinvolle samenwerking tussen de divisies

opgesloten zijn.

2.4.7 Dienstverlening
De staf op het hoofdkantoor neemt een belangrijk deel van de in de inleiding van deze
paragraaf genoemde representatieve taken van het hoofdkantoor voor zijn rekening.

Bovendien ondersteunt de staf de ondememingsleiding bij het vervullen van de beschreven

vijf rollen. Hill (1988a, 1988b en 1994), Hill en Hoskisson (1987) en Porter (1985) betogen

bijvoorbeeld dat coordinatie van divisies, in aanvulling op de inzet van de diverse integratie-
mechanismen, bereikt kan worden door enige centralisatie op het hoofdkantoor. Zo zouden

de resultaten van de R&D-inspanningen van een divisie bruikbaar kunnen zijn voor een
andere divisie. Denkbaar is dat dit over het hoofd gezien wordt, tenzij op het hoofdkantoor

capaciteit aanwezig is voor verdieping in operationele aangelegenheden van de divisies en
identificatie van mogelijkheden voor overdracht. Soortgelijke opmerkingen kunnen voor
andere functionele gebieden, zoals marketing, inkoop en produktie, gemaakt worden (Hill,
1988b). De staf kan verder de beheersing over de divisies vergroten (Williamson, 1975). Zo
kan beoordeling van divisies uitgevoerd worden door een financiele afdeling, terwijl een

personeelsafdeling de concemleiding kan adviseren inzake de beloning van divisiemanagers
(Hall,  1987).  Ook voor wat betreft de ontwikkeling, interventie en benoeming kan de staf de

concernleiding bijstaan (Hall, 1987).
Naast de representatieve taken en ondersteuning van de concernleiding kan de hoofdkan-

toorstaf diensten verlenen aan de divisies (Daems en Douma, 1989; Goold, Campbell en

Alexander, 1994; Mintzberg, 1979; Van Oijen, 1994). Dit wordt verstaan onder de zesde rol

van het hoofdkantoor. Als gevolg van het uitoefenen van deze rol treedt in feite een

verwatering van de divisiestructuur op. De functionele autonomie van de divisies wordt
immers aangetast. Het hoofdkantoor zal echter, in de terminologie van Porter (1985), niet
zozeer primary activiteiten, zoals inbound logistics en operations, op zich nemen, maar zich
beperken tot het aanbieden van suppon activiteiten, waaronder technology development en

»n inp·astructure. De laatstgenoemde activiteit omvat onder meer juridische zaken en
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kwaliteitsmanagement. Op deze wijze kunnen activiteiten tegen lagere totale kosten
uitgevoerd worden, zonder dat het hoofdkantoor al te zeer in de verantwoordelijkheden van
de divisies treedt. De lagere kosten zijn het gevolg van schaal- en ervaringsvoordelen.
De grenzen tussen de drie hier onderscheiden typen werkzaamheden van de hoofdkantoorstaf
zijn   overigens   niet   altijd   scherp   te   trekken   in   de  organisatie.   Een afdeling public relations
(PR) bijvoorbeeld vervult in ieder geval representatieve taken voor het hoofdkantoor, maar
kan ook middels een huisblad de coOrdinatie van de divisies vereenvoudigen en voor de
divisies brochures aanmaken. De financiele staf onderhoudt relaties met de financiele

gemeenschap en ondersteunt de concernleiding bij de beoordeling van de divisies en de
allocatie van middelen. Daarnaast kan deze staf voor de divisies verzekeringscontracten
afsluiten.

Uit drie empirische studies blijkt dat de omvang en de activiteiten van de hoofdkantoorstaf
verschillen. Pitts (1977) onderzoekt de relatieve omvang van de technologische staf op het
hoofdkantoor van eenentwintig grote, gediversificeerde ondernemingen. Hij vindt een sterke

bimodaliteit, hetgeen wil zeggen dat in tweederde van de ondernemingen minder dan vijf,
terwijl in de rest meer dan twintig medewerkers bij een technologische staf op het hoofdkan-
toor werkzaam zijn. Het betreft overigens aantallen medewerkers per honderd miljoen dollar

ondernemingsomzet. Pitts (1977) suggereert dat de verschillen samenhangen met de
gevolgde strategie en de resource sharing door divisies (zie ook 2.4.5). De divisies van
internal diversifiers delen in sterkere mate technologische resources dan de divisies van

acquisitive diversifiers. Resource sharing wordt bereikt door centralisatie van R&D op het
hoofdkantoor. Pitts (1977) bestudeert het verband tussen de omvang van de technologische

stat de strategie en de resource sharing niet zelf, maar ontleent het aan het onderzoek van

Berg (1973).
Berg (1973) vergelijkt de hoofdkantoren van vijf conglomeraten en vier diversdied mqiors,
die minder sterk gediversificeerd zijn. De aantallen topmanagers zijn ongeveer gelijk. De
omvang en de activiteiten van de staf blijken echter te verschillen. Op de hoofdkantoren van

de conglomeraten zijn gemiddeld genomen 92 personen werkzaam. Bij de minder gediversi-
ficeerde ondernemingen  is dit aantal 301. Verder hebben de conglomeraten, in tegenstelling
tot de andere ondernemingen, geen staven voor R&D, marketing, PR en inkoop. De staven

die wel aanwezig zijn bij conglomeraten tellen in het algemeen een aantal medewerkers dat
kleiner is dan in de minder gediversificeerde ondernemingen. Chandler (1991) koppelt dit
aan het beschikbare potentieel aan synergie. Enige formele toetsing ontbreekt hierbij.
De laatste empirische studie die hier aangehaald wordt, is uitgevoerd door Lorsch en Allen
(1973). Zij onderzoeken de hoofdkantoren van vier conglomeraten en twee verticaal

geintegreerde ondernemingen. De conglomeraten beschikken over hoofdkantoren met enkele
tientallen medewerkers, hoewel er een uitschieter met 230 medewerkers is. De hoofdkanto-
ren van de geintegreerde ondernemingen omvatten enkele honderden werknemers. Ook de
activiteiten verschillen. De hoofdkantoren van de conglomeraten concentreren zich in het
algemeen op financien (inclusief control), lange termijn planning, juridische zaken en
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industrial relations. De gefntegreerde ondernemingen kennen deze centrale functies ook,
maar voegen hier marketing, produktieplanning, inkoop en R&D aan toe.
De weergegeven studies suggereren alle een verband tussen de gevolgde strategie en de

omvang en activiteiten van het hoofdkantoor. Wat verder opvalt is dat de studies stuk voor

stuk kleinschalig en bejaard zijn. Meer recent empirisch onderzoek betreft weliswaar grotere
aantallen ondernemingen, maar beperkt zich doorgaans tot openbaar beschikbare gegevens.

Informatie over de omvang en samenstelling van hoofdkantoren behoort hier niet toe.

2.4.8 Besturingsstijlen
Bij de gekozen indeling van rollen valt de volgende kanttekening te plaatsen. In de literatuur
wordt deze kanttekening vooral betrokken op centralisatie en codrdinatie (zie Hill, 19888,
1988b en 1994; Hill en Hoskisson, 1987), hoewel zij in feite alle vormen van bemoeienis
van het hoofdkantoor met de divisies betreft. Een vergelijkbare opmerking is reeds bij de
beheersingsrol (zie 2.4.3) naar voren gekomen.
Bemoeienis van het hoofdkantoor met de divisies tast hun autonomie aan. De resultaten van

een divisie zijn nu niet meer grotendeels het gevolg van de eigen inspanningen, maar ook
van   die   van het hoofdkantoor en eventueel   van   die van andere divisies. Lage resultaten

kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van shirking, ofwel lijntrekken, door het divisiemanage-
ment, maar ook van waardeloze ontwerpen die verschaft zijn door de centrale R&D-afdeling
of van slechte componenten die aangeleverd zijn door een andere divisie. De accountability
van de divisie, ofwel het verantwoordelijk kunnen stellen of afrekenen, wordt hierdoor

bemoeilijkt (Hill, 1988a; Hill en Hoskisson, 1987; Hill en Pickering, 1986). Objectieve
maatstaven, zoals rendementen geven immers niet langer een ondubbelzinnig signaal van de
inspanningen van de divisie. Dit wordt, zoals eerder opgemerkt is, aangeduid als performan-
ce ambiguities (Hill, 1994) of als equivocaliteit (Hill, 1988b). De remedie hiertegen is het
vergroten van de informatieverwerking door het hoofdkantoor (Hill, 1994). Dit impliceert
onder meer een grotere nadruk op subjectieve in plaats van louter objectieve beoordelingscri-
teria voor de divisies (Hill, 19884 1988b en 1994; Hill en Hoskisson, 1987).
Op deze wijze wordt zichtbaar dat tussen de behandelde rollen van het hoofdkantoor
verbanden bestaan. Het verlenen van diensten of het inzetten van coOrdinatiemechanismen
door het hoofdkantoor is bijvoorbeeld van invloed op de inrichting van de beheersing door
het hoofdkantoor. Sommige auteurs maken dan ook combinaties van de hier onderscheiden
rollen. Dat wil zeggen, ze onderkennen een beperkt aantal modellen voor de verhouding
tussen een hoofdkantoor en zijn divisies. Elk model is een samenvoeging van bepaalde
scores op expliciet dan wel impliciet geselecteerde rollen. Dit levert doorgaans aansprekende
configuraties op. Empirische toetsing daarvan komt echter nauwelijks tot stand.

Teneinde deze abstracte omschrijving tastbaarder te maken, en tevens ter completering van
het literatuuroverzicht, volgt hieronder een schets van enkele bekende werken waarin de
bedoelde benadering tot uitdrukking komt. Aan al deze werken is overigens in het vooraf-

gaande reeds  op  een of andere wijze gerefereerd.
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Goold en Campbell (1987) identificeren op basis van een onderzoek onder zestien Britse

ondernemingen een achttal strategic management styles. Elke managementstijl heeft een
bepaalde score op de twee besturingsdimensies planning i,41uence en comrol influence. De

managementstijl strategic planning bijvoorbeeld wordt gekenmerkt door een grote invloed
van het hoofdkantoor op de strategieen van de divisies. De control, ofwel beheersing, is
flexibel strategisch, hetgeen wil zeggen dat de nadruk wordt gelegd op het behalen van lange
termijn strategische doelen in plaats van korte termijn financiale doelstellingen. Financial
control vormt zo ongeveer het spiegelbeeld. Het hoofdkantoor dat deze managementstijl
toepast, bemoeit zich nagenoeg niet met de divisiestrategieen. De beheersing wordt betiteld
als strak financieel. Hierbij ligt het accent op financiale doelstellingen. Het niet realiseren
van deze doelstellingen kan voor de betrokkenen ernstige consequenties hebben. Strategic
control bekleedt een middenpositie. Het initiatief voor de ontwikkeling van strategieen wordt
overgelaten aan de managers van de divisies. Het hoofdkantoor bestudeert en becommenta-
rieert de plannen vervolgens. Doelen worden zowel in strategische als financiele termen

gesteld. Het niet behalen van financiale doelstellingen wordt geaccepteerd, wanneer

strategische doelen op het spel staan. Tezamen met strategic planning en financial control is
strategic control volgens Goold en Campbell (1987) de meest voorkomende en meest
succesvolle managementstijl.

Hill (1994) onderscheidt twee varianten van de divisiestructuur, die hij benoemt als

competitief en coOperatief. In compentieve organisaties bezitten de divisies een grote mate
van autonomie. Operationele beslissingen en strategische besluiten die betrekking hebben op
het businessniveau zijn volledig gedecentraliseerd naar de divisies. Integratiemechanismen
tussen divisies zijn afwezig. Bij de beoordeling van de divisies wordt vooral vertrouwd op
objectieve, financiele criteria, in het bijzonder de ROI. De beloning van elke divisiemanager
is gekoppeld aan de financiele resultaten die behaald worden door zijn eigen divisie. Op
basis hiervan concurreren divisiemanagers onderling om bevorderd te worden in de
onderneming. Het competitieve komt volgens Hill (1994) verder tot uitdrukking in de
concurrentie tussen divisies om de toewijzing van financiele middelen door het hoofdkan-
toor. In coOperatieve organisaties wordt de autonomie van de divisies ingeperkt door een
zekere centralisatie van operationele beslissingen, businessstrategieen en kritieke onderne-
mingsfuncties. Bovendien wordt tussen divisies betrekkelijk veel gebruik gemaakt    van

integratiemechanismen. De beoordeling van de divisies en hun investeringsvoorstellen is
gebaseerd op meer subjectieve maatstaven, naast meer objectieve, financiele maatstaven. Bij
de   beloning   van de divisiemanagers   ligt de nadruk op samenwerking tussen divisies.    De

beloning is derhalve niet gekoppeld aan de resultaten van individuele divisies, maar aan die
van de gehele onderneming. Samenwerking in plaats van concurrentie tussen divisies wordt
gestimuleerd. De tweedeling tussen competitieve en coOperatieve organisaties sluit vrij
aardig aan bij die tussen de M-form en de CM-form, zoals opgesteld door Williamson en
Bhargava (1972) en uitgewerkt door Hill (1988a en 1988b) (zie 2.3.5).
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Porter (1987) behandelt  vier  wat hij noemt concepts Of corporate strategy. Twee hiervan,  te
weten portfolio management en restructuring, zijn reeds besproken (zie 2.3.3 en 2.4.2
respectievelijk 2.4.4). De overblijvende twee concepten zijn gericht op het exploiteren van
interrelaties tussen de businesses van een onderneming. Transfer of skilLs houdt in de
overdracht van kennis over het uitvoeren van activiteiten tussen businesses. Sharing activities
impliceert het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten door verschillende businesses. Porter
spreekt elders (1985) van ontastbare respectievelijk tastbare interrelaties (zie ook 2.5.6).
Transfer of skills en sharing activities komen niet automatisch tot stand, maar vergen

bijvoorbeeld een bepaalde inrichting van het beloningssysteem en de inzet van verscheidene

integratiemechanismen.

Volgens Daems en Douma (1989) kan een hoofdkantoor op vijf manieren waarde toevoegen
aan zijn divisies, en wel als vermogensverschaffer, herstructureerder, adviseur, coOrdinator
of verdediger. De vermogensverschal»r trekt middelen aan op de vermogensmarkt, wijst
deze toe aan de business units en houdt toezicht op hun prestaties (zie ook 2.4.2). Dd
herstruaureerder acquireert een bijna failliete onderneming met de bedoeling deze na een
grondige reorganisatie weer te verkopen. Onderdeel hiervan kan zijn het inbrengen van

nieuwe risicodragende middelen in de onderneming (zie ook 2.4.4). De adviseur geeft
adviezen aan de business units, bijvoorbeeld inzake de te volgen koers en marketing. De
codrdinator laat onderdelen gebruik maken van dezelfde faciliteiten of immateriele activa,
zoals know-how en merknamen.  Op deze wijze worden economies of scope gerealiseerd (zie
ook 2.5.6). De verdediger tenslotte ontplooit activiteiten in een andere bedrijfstak of een
ander land teneinde een bestaande concurrentiepositie te beschermen. Aan de hand van het

onderwerp market power zal hieraan verderop in dit hoofdstuk nog enige aandacht besteed

worden (zie 2.5.3).

Als afsluiting van deze subparagraaf volgt een korte verantwoording van de titel ervan. Uit
het voorgaande korte overzicht blijkt dat de aanduiding van de indelingen nogal varieert van
auteur tot auteur. Goold en Campbell (1987) spreken bijvoorbeeld van strategic management
styles, terwijl Hill (1994) het heeft over varianten van de divisiestructuur. In het vervolg
zullen dergelijke configuraties van rollen of besturingsinstrumenten aangeduid worden als

besturingsstijlen.

2.4.9 Samenvatting rollen hoofdkantoor
Het hoofdkantoor kan, naast representatieve taken, zes rollen vervullen. De gemeenplaats 'te
onderscheiden, doch niet te scheiden' is hierop van toepassing. De rollen zijn ontwikkeling,

beheersing, interventie, benoeming, coOrdinatie en dienstverlening.
Ontwikkeling omvat planning en allocatie. Planning behelst in ieder geval het formuleren
van de concernstrategie. Daarnaast kan het hoofdkantoor in meer of mindere mate betrokken

zijn bij het formuleren van de strategieen voor de divisies. Door bemoeienis met de
divisiestrategieen kan het hoofdkantoor onderlinge samenwerking tussen divisies bevorderen.
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Allocatie houdt in het toewijzen van vooral financiEle middelen. De inrichting van het

allocatieproces kan daarbij verschillen. Het hoofdkantoor kan bijvoorbeeld financiele, meer

objectieve dan wel meer subjectieve criteria toepassen.
Beheersing bestaat uit beoordeling en beloning. Beoordeling is het houden van toezicht op de

divisies en hun managers. Soms wordt beoordeling samengenomen met allocatie tot Edn rol

voor het hoofdkantoor. Ook bij de beoordeling kan het hoofdkantoor meer objectieve of
meer subjectieve criteria hanteren. Bepalend voor de keuze hiertussen zijn het inzicht dat het

hoofdkantoor heeft in de divisies en de soort voordelen die nagestreefd wordt. Beloning van
divisiemanagers is het tweede onderdeel van beheersing. Belangrijke dimensies hiervan zijn

het type beloning en de basis voor beloning. Voor wat betreft het type kan onderscheid

gemaakt worden tussen niet-financiele en financiele beloning. De laatstgenoemde kan vast of

variabel zijn. De basis voor de beloning kan gelegen zijn in de prestaties van een individuele
divisie of in die van de gehele onderneming. Bovendien kan de beloning gebaseerd zijn op

meer objectieve of op meer subjectieve criteria. Bepalend voor de keuze van het belonings-

systeem is de concernstrategie. Deze is enerzijds van invloed op het inzicht dat het hoofdkan-

toor heeft in de divisies en derhalve op de mogelijkheid om bepaalde beloningssystemen toe

te passen. Anderzijds beinvloedt de concernstrategie het potentieel voor samenwerking of
resource sharing door divisies en daarmee de wenselijkheid van bepaalde beloningssystemen.
Interventie wordt opgevat als interne herstructurering of reorganisatie. Dit omvat het
wijzigen van het aantal divisies of dochterondernemingen door eenheden samen te voegen,

op te splitsen of te liquideren of door nieuwe eenheden te creEren. Aan de ene kant is deze

invulling  van  de rol tamelijk breed. Interventie hoeft namelijk niet alleen betrekking  te

hebben op recentelijk geacquireerde onderdelen, hoeft verkoop van de betrokken onderdelen

niet als uiteindelijk doel te hebben en hoeft tenslotte ook niet plaats te vinden als reactie op

slechte prestaties. Aan de andere kant is de invulling van de rol betrekkelijk smal, aangezien

verschillende mogelijke ingrepen door het hoofdkantoor geplaatst worden onder andere

rollen.

Bij   de   rol van benoeming   gaat   het in ieder geval   om de selectie   van de divisiemanagers.
Door daarnaast betrokken te zijn bij de selectie van andere divisiemedewerkers kan het

hoofdkantoor samenwerking tussen divisies bevorderen. Van belang hierbij zijn verder

kruiselingse benoemingen tussen divisies. De mogelijkheden hiertoe zijn afhankelijk   van

vergelijkbaarheid    van de activiteiten   van de divisies. De wenselijkheid van kruiselingse
benoemingen wordt beinvloed  door  de  mate van resource sharing tussen divisies.

CoOrdinatie is het onderling afstemmen van divisies. Het hoofdkantoor kan hiertoe verschei-

dene instrumenten inzetten. Voorbeelden zijn standaardisatie, hierarchisch toezicht,

horizontale verbindingsmechanismen, een stimulerende houding, het identificeren van

potentiele interrelaties en het organiseren van forums en bijeenkomsten voor managers van
meerdere divisies. Deze instrumenten worden gebruikt om interrelaties tussen divisies   te

verwezenlijken. Een voorwaarde is dat in de concernstrategie voldoende potentieel voor

samenwerking opgesloten is.
De op het hoofdkantoor aanwezige staf neemt representatieve taken van het hoofdkantoor
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voor zijn rekening en ondersteunt de ondernemingsleiding bij het vervullen van de vijf
voorgaande rollen. Daarnaast kan de staf diensten verlenen aan de divisies. Empirische
studies suggereren een verband tussen de omvang en de activiteiten van de staf en de
concernstrategie.
Tussen de onderscheiden rollen van het hoofdkantoor zijn verbanden aanwezig. Het verlenen
van diensten of het inzetten van coOrdinatiemechanismen door het hoofdkantoor is bijvoor-
beeld van invioed op de inrichting van de beheersing door het hoofdkantoor. Sommige
auteurs combineren dan ook verschillende rollen tot wat hier aangeduid wordt als besturings-

stijlen.

§2.5 Diversificatie

Zoals reeds vermeld is bij de ontwikkelingsrol van het hoofdkantoor, zijn mogelijke
concernstrategieen horizontale expansie, verticale integratie, diversificatie en internationali-
satie. Dit onderzoek spitst zich toe op diversificatie. Voor een goed begrip van deze
concernstrategie lijkt het evenwel zinvol om ook kort stil te staan bij de andere drie

strategieen.  Dit zal plaatsvinden in subparagraaf 2.5.1.  In 2.5.2 staat de diversificatiestrate-
gie centraal. In de volgende vijf subparagrafen wordt ingegaan op de theoretische perspectie-
ven of paradigma's die gehanteerd worden bij de verklaring van diversificatie. Tenslotte zal

subparagraaf 2.5.8 het geheel samenvatten.

2.5.1 Concernstrategieen
Bij de omschrijving van de concernstrategieen kan de nadruk gelegd worden op de daad of
op de staat die daarvan het gevolg is (zie ook Ramanujam en Varadarajan, 1989). Ansoff
(1965) bijvoorbeeld spreekt van diversificatie als een onderneming een nieuwe markt met
een nieuw produkt betreedt. Daarmee benadrukt hij de daad. Pitts en Hopkins (1982)
daarentegen leggen het accent op de staat door een onderneming als gediversificeerd te
beschouwen indien ze tegelijkertijd actief is in verscheidene businesses. Doorgaans kan uit
het zinsverband wel opgemaakt worden of de daad of de staat bedoeld wordt.

Figuur 2.3 vergemakkelijkt de uitleg van de genoemde concernstrategieen. Horizontale

expansie houdt in het uitbreiden van de activiteiten binnen 6tn business. Een onderneming
die haar activiteiten op deze wijze beperkt tot 66n business wordt bestempeld als horizontaal

geexpandeerd. Verticale integratie betekent het opnemen van meerdere schakels uit de
bedrijfskolom in 66n onderneming. Onderscheid kan gemaakt worden tussen achterwaartse
en voorwaartse verticale integratie (Hill en Jones, 1994). In het eerste geval brengt de
onderneming haar eigen inputs voort. Bij voorwaartse verticale integratie verwerkt de
onderneming haar eigen outputs. Diversificatie wordt omschreven als het tegelijkertijd
ontplooien van activiteiten in verscheidene businesses of bedrijfstakken. Een ondenneming
die dus actief   is in meerdere businesses wordt gediversificeerd genoemd. Verschillende
typen of richtingen van diversificatie worden onderkend. Bekend is de indeling van Rumelt
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(1974), die weer gebaseerd is op de typologie van Wrigley (1970). Hierop wordt in
hoofdstuk vijf nader ingegaan. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen verwante of

gerelateerde diversificatie en niet-verwante of ongerelateerde diversificatie (Hill en Jones,

1994). Verwante diversificatie betreft het actief worden in een voor de onderneming nieuwe

business die verbonden is aan de bestaande business(es) van de onderneming middels

overeenkomsten in een of meerdere onderdelen van de waardeketens van de businesses (zie

Porter, 1985). De overeenkomsten houden normaal gesproken verband met de produktie,
marketing of technologie (Hill en Jones, 1994). Niet-verwante diversificatie, ofwel conglo-

meratie, heeft betrekking  op het actief worden  in een nieuwe business  die geen duidelijke
overeenkomsten met de bestaande businesses vertoont. Horizontale expansie, verticale

integratie en diversificatie kunnen plaatsvinden in het land van herkomst van de onderne-

ming, maar ook in andere landen. Op deze wijze wordt de vierde concernstrategie, internati-

onalisatie, gecreeerd.
Diversificatie lijkt hiermee afgezet te zijn tegen de andere concernstrategieen. Toch zal het

waarschijnlijk weinig betoog behoeven dat de grenzen tussen de behandelde concernstrate-

gieen soms moeilijk te trekken zijn. Het is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk of activiteiten nu

behoren tot dezelfde of tot verschillende businesses, zodat de grens tussen horizontale

expansie en diversificatie    vaag is. Verder   kan   het gaan vervaardigen    van de inputs    of

verwerken van de outputs toetreding tot een nieuwe business impliceren en daarom tegelij-
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kertijd opgevat worden als verticale integratie en als diversificatie. Tenslotte is tussen
verwante en niet-verwante diversificatie sprake van een soort niemandsland. Dit wordt
veroorzaakt door het gebruik van de mate van overeenkomst als toewijzingscriterium.
Overigens zijn er wel proxies ontwikkeld om aan deze tautologische situatie te ontkomen (zie
hoofdstuk vijf).

2.5.2 Diversificatiestrategie
Uit het onderzoek van Rumelt (1974) blijkt dat de diversificatie onder de vijlhonderd
grootste Amerikaanse industriale ondernemingen fors toegenomen is sedert de Tweede
Wereldoorlog. In 1950 behaalt ruim dertig procent van de Fomtne 500 meer dan een kwart
van de omzet met gediversificeerde activiteiten, terwijl dit percentage   in    1974   meer  dan
verdubbeld  is  tot 63. Sedertdien wordt er weliswaar gesproken  van een kernactiviteitentrend.
Montgomery (1994) noemt de invloed hiervan echter marginaal en toont aan dat de
diversificatie door de genoemde ondernemingen zelfs stijgt in het tijdvak van 1985 tot 1992.
Ook buiten de V.S. is de diversificatie toegenomen en spelen gediversificeerde ondernemin-
gen een belangrijke rol in de economie (Hoskisson en Hitt, 1990; Montgomery, 1994).
Dit belang wordt weerspiegeld in wetenschappelijk onderzoek, waarin diversificatie
veelvuldig aandacht krijgt. Ramanujam en Varadarajan (1989, p. 523) noemen diversificatie
een central topic van onderzoek op het gebied van strategisch management. Eenduidigheid is
hier echter niet uit voortgekomen. Reed en Luffman (1986) klagen bijvoorbeeld dat er vele
en uitvoerige lijsten met voordelen van diversificatie bestaan. Zowat elke schrijver heeft
voordelen toegevoegd, weggelaten en speciale nadruk gegeven. Het gevolg is volgens Reed
en Luffman (1986) dat de strategie de status van wondermiddel toegedicht is. Dit wordt
echter niet ondersteund door empirisch onderzoek naar de relatie tussen de diversificatiestra-
tegie en de pedormance van ondememingen. Het voert te ver om op deze plaats een
uitgebreid overzicht te geven van de vele studies naar deze relatie. Volstaan wordt met het
vermelden van de conclusies die opgenomen zijn in de overzichtsartikelen van Ramanujam
en Varadarajan (1989) en Hoskisson en Hitt (1990). Ramanujam en Varadarajan (1989, p.
539-540) trekken als conclusie:

'the  jindings   of  studies   attempting   to  demonstrate  the   effects   of  diversijication

on pe,formance remain inconclusive.'

Ook Hoskisson en Hitt (1990) komen tot een dergelijk oordeel. Uit Rumelt (1974) kan
bijvoorbeeld grofweg afgeleid worden dat ondernemingen die beperkt gediversificeerd zijn
winstgevender zijn dan single business en sterk gediversificeerde ondernemingen. Dit
kromlijnige verband wordt gerepliceerd in andere studies (zie Montgomery, 1994). Uit 'a
nomble bo* of the research' (Hoskisson en Hitt,  1990, p. 469) blijkt daarentegen dat er
geen verband bestaat tussen de diversificatiestrategie en de performance. Een mogelijke
oorzaak hiervan is volgens de auteurs de verwaarlozing van de implementatieproblemen van
de strategieen.
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De uitgebreide wetenschappelijke aandacht voor diversificatie heeft dus niet geleid tot veel

duidelijkheid inzake de voordelen en de performance van diversificatie. Verder is er geen
sprake van een geintegreerd theoretisch kader dat diversificatie kan verklaren (Hoskisson en

 1     Hitt, 1990) Grofweg gezien kunnen    vijf theoretische perspectieven onderkend worden:

4,  market power, contingencies, motives, resources en ben #ts. In de navolgende subparagrafen
zullen deze vijf worden besproken. Op het voorlaatste perspectief zal betrekkelijk uitvoerig

ingegaan worden. Dit perspectief is sterk in ontwikkeling.

2.5.3 Market power
Een gediversificeerde onderneming is in staat marktmacht uit te oefenen (Montgomery,

1994; Palepu, 1985; Ramanujam en Varadarajan, 1989). Patepu (1985) somt diverse

instrumenten op waartoe de ondernerning toegang heeft. Een mogelijk instrument is
hissubsidiering, dat ook weI aangeduid wordt als deep pockets (Montgomery, 1994).

Hierbij worden de winsten die verdiend zijn met de ene produktsoort aangewend om een
andere produktsoort tijdelijk te ondersteunen. Predatory pricing is hiermee vergelijkbaar.  De

onderneming cretert dan een strategisch wapen tegen de concurrenten door de inkomsten die

verdiend zijn in bepaalde produktdivisies te gebruiken om de prijzen die berekend worden

door andere divisies te verlagen. Een ander instrument is reciprociteit bij aan- en verkpop

Dit treedt op als de bestaande en potentiale klanten tegelijkertijd de bestaande en potentiele

leveranciers van een onderneming zijn. De onderneming kan dan een informele voorwaarde-

lijke afspraak maken in de zin van 'Ibuy»m you (f you buy from me' (Williamson, 1975,

p. 163). De kans op reciprociteit wordt groter geacht naarmate een onderneming meer

gediversificeerd is. Het effect kan zijn dat de markten gesloten worden voor niet of weinig

gediversificeerde, maar voor het overige gekwalificeerde concurrenten (Montgomery, 1994;

Williamson, 1975). In het verlengde hiervan ligt het laatste mechanisme dat genoemd wordt

door Palepu (1985). Dit is het creeren of verhogen van de toetredingsbarritres door

diversificatie. Montgomery (1994) voegt    hier    nog    aan toe mutual fbrbearance, ofwel

wederzijdse verdraagzaamheid. Hierbij erkennen concurrenten die elkaar tegenkomen in

meerdere markten hun onderlinge afhankelijkheid en concurreren daarom onderling minder

fel.

Op grond van market power wordt verwacht dat diversificatie de winstgevendheid van

ondernemingen vergroot (Montgomery, 1994; Palepu, 1985). Daems en Douma (1989) en
Van Oijen (1994) koppelen hier dan ook een rol voor het hoofdkantoor aan, te weten die van

verdediger respectievelijk strateeg. Beide rollen komen neer op het uitoefenen van markt-

macht door het hoofdkantoor, in het bijzonder door de toepassing van mutual forbearance. In

de in paragraaf 2.4 gekozen indeling past het gebruik van marktmacht overigens beter bij de
rol van ontwikkeling of van courdinatie.
In contrast met dit gunstige oordeel staat het gedachtegoed van de industriele economie,
waarop het theoretisch perspectief van market power grotendeels terug te voeren valt

(Palepu, 1985; Ramanujam en Varadarajan, 1989). Hierbinnen bestaat bezorgdheid om de

anti-conipetitive effecten van het uitoefenen van marktmacht door gediversificeerde
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ondernemingen. Vermindering van de concurrentie tussen ondernemingen heeft in dit
denkkader negatieve gevolgen voor de gehele economie of de welvaart van een land.
Montgomery (1994) concludeert op basis hiervan dat het perspectief van market power
consistent is met winstmaximaliserend gedrag, maar niet met de efficiente aanwending van
resources. Een vergelijkbare tegenstelling   is naar voren gebracht  bij de behandeling  van  de

M-form (zie §2.3). Toepassing van de M-form kan de business elliciency vergroten, maar
dit kan veroorzaakt worden door de mogelijkheden tot kruissubsidiering of monopolisering
van markten, zodat de systemic diciency niet hoeft te verbeteren (Hill, 1985b)
Interessant is verder om te constateren dat aanbevelingen die vanuit de industriele economie

gedaan worden aan beleidmakers honderdtachtig graden omgedraaid kunnen worden om
vervolgens als aanbevelingen voor ondernemingen te dienen. Vooral Porter (1980 en 1985)
lijkt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt te hebben. Porter (1985) gaat bijvoorbeeld in op
diverse soorten interrelaties die tussen de business units van dezelfde onderneming kunnen
bestaan. Een hiervan is concurrentiele interrelaties. Concurrentiele interrelaties komen voort
uit de aanwezigheid van concurrenten die de ondememing in meer dan 66n bedrijfstak
beconcurreren of zouden kunnen beconcurreren. Deze zogenaamde multipoint conpetitors
maken aandacht voor de coOrdinatie van de business units van de onderneming belangrijk,
ook al werken deze verder in het geheel niet samen door bijvoorbeeld kennis uit te wisselen
of activiteiten gezamenlijk uit te voeren. Als een business unit van de onderneming bijvoor-
beeld bedreigd wordt door een business unit van een multipoint competitor, dan kan de
onderneming terugslaan in dezelfde bedrijfstak, een andere bedrijfstak of alle bedrijfstakken
waarin ze de concurrent tegenkomt. Dit scala van mogelijke reacties kan ervoor zorgen dat
de multipoint competitor zich onthoudt van bedreigende acties. Het resultaat is mutual
forbearance.   Dit kan aantrekkelijk  zijn  voor de betrokken ondernemingen. Beleidmakers
zouden concurrentiele interrelaties echter moeten dwarsbomen vanwege hun concurrentie-
vet-minderende werking.

2.5.4 Motives
Ondernemingen diversificeren omdat hun managers hien'oor persoonlijke motieven hebben.
Dit perspectief is geworteld in deagency theorie. Centraal hierin staat de verhouding tussen

de principaal of opdrachtgever en de agent of uitvoerder. In deze context zijn de eigenaren
of aandeelhouders van de onderneming de principalen. De managers van deze onderneming
zijn de agenten. Tussen principaal en agent kunnen diverse belangenconflicten bestaan. Deze

gaan bijvoorbeeld over de uitbetaling van,»ee cash»w.
Jensen (1986, p. 323) definieert free cash flow als de kasstroom die uitstijgt boven de
kasstroom die benodigd is om alle projecten met een positieve netto contante waarde te
financieren, wanneer discontering tegen de relevante vermogenskostenvoet plaatsgevonden
heeft. Uitkering van de free cash flow, in de vorm van dividenden of inkoop van eigen
aandelen, is in het belang van de aandeelhouders. De managers zijn hier echter afkerig van.
Uitkering verkleint onder meer de middelen waarover ze beschikken en daarmee de macht
die ze kunnen uitoefenen. Volgens Jensen (1986, p. 328) gebruiken de managers de free
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cash flow daarom voor bijvoorbeeld diversificatie, in plaats van hem uit te keren aan de
aandeelhouders:

'Acquisitions   are   one   way    managers   spend   cash instead of paying it out to
shareholders. Therefore,  the theory implies managers of firms with unused
borrowing power and large »e cash flows are more  likely to  undertake low-
benefit  or  even  value-destroying  mergers.   Diversification  programs   generally
jit  this  category,  and  the  theory  predicts  they  will  generate  lower  total  gains.'

Voor diversificatie wordt gekozen uit overwegingen van 'eng'ire buiWing' (Montgomery,
1994, p. 166). Belangrijke motieven voor de managers om te diversificeren zijn verder

verhoging van de beloning en vermindering van het werkgelegenheidsrisico.
Diversificatie en de omvang van ondernemingen blijken in sterke mate te correleren.

Hetzelfde geldt voor de omvang van ondernemingen en de beloning van hun topmanagers

(Tosi en Gomez-Mejia, 1989). Door middel van diversificatie kunnen de topmanagers

derhalve hun beloning verhogen (Hoskisson en Hitt, 1990).
Door het aanhouden van een portefeuille van aandelen zijn de aandeelhouders van een
onderneming in staat een belangrijk deel van de risico's die ze lopen weg te diversificeren

(Teece, 1982). De managers van de onderneming beschikken niet over een vergelijkbare
methode om hun werkgelegenheidsrisico te reduceren. Door middel van diversificatie

kunnen ze echter het ondernemingsrisico verminderen, waardoor het werkgelegenheidsrisico
kleiner wordt (Hoskisson en Hitt, 1990; Montgomery, 1994).
Aldus kunnen de managers hun persoonlijke posities verbeteren. Ondertussen hoeft de
diversificatie helemaal niet gepaard  te   gaan  met een verhoging   van de winstgevendheid.   In

ondernemingen zijn dan ook verscheidene governance devices werkzaam die moeten

bewerkstelligen dat het management zich onthoudt van activiteiten die schadelijk zijn voor de
aandeelhouders (Hoskisson en Hitt, 1990, p. 484). De governance devices blijken echter

onvolkomenheden te bezitten en kunnen    zel fs leiden tot additionele diversificatie.     Een

voorbeeld van een governance device is het koppelen van de beloning van de topmanagers

aan de winstgevendheid van de onderneming. Enerzijds zullen de managers hierdoor
diversificatie die ten koste van de winstgevendheid gaat achterwege willen laten. Anderzijds

verschuift het risico van de aandeelhouders naar de managers. Hun beloning wordt afnanke-

lijk van factoren die zij niet of nauwelijks kunnen beheersen, zoals fluctuaties in de markt. In
reactie hierop kunnen de managers besluiten de onderneming te diversificeren (Hoskisson en

Hitt, 1990).

Inmiddels moge duidelijk zijn dat, uitgaande van de agency theorie, geen positief verband

tussen diversificatie en de performance van ondernemingen verwacht wordt. Diversificatie

wordt vooral beschouwd als een middel voor de managers om hun positie te verbeteren ten

koste van de aandeelhouders (Montgomery, 1994).
De agency theorie is evenwel niet vrij van kritiek. Om te beginnen ligt de nadruk op de
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belangen van de principalen, in dit geval de aandeelhouders. Hoewel de laatste jaren meer
aandacht geschonken wordt aan de belangen van de aandeelhouders, mag nog steeds worden

aangenomen dat een onderneming m66r voorstelt dan louter een cash cow voor de aandeel-

houders. Bovendien overheerst    in de theorie een negatieve gedragsveronderstelling    ten

aanzien van de agenten, in casu de managers. Verwacht wordt dat deze hun priv6belangen
nastreven ten koste van andere belangen, tenzij ze hiervan door middel van allerlei govern-
ance devices afgehouden worden. Dit uitgangspunt is wellicht te pessimistisch.

De opvatting binnen de agency theorie van diversificatie als instrument voor de managers om
hun positie te verbeteren ten koste van de aandeelhouders lijkt al met al betrekkelijk
eenzijdig. Het volgende theoretische perspectief is daarentegen tamelijk breed.

2.5.5 Contingencies
Hoskisson en Hitt (1990) bespreken in kort bestek de strategic contingency theory, ontleend

aan Venkatraman (1989), ter verklaring van diversificatie. Volgens deze benadering komen
hogere prestaties voort uit een betere jit of afstemming tussen de strategie en externe en
interne omstandigheden. Ook bij diversificatie gaat het om het creeren van een fit met de
belangrijkste contingencies. Hoe beter  deze  fit,  des te hoger de prestaties  van de betreffende

onderneming. De contingencies worden daarmee mogelijke stimuli voor de onderneming om
te diversificeren.
De belangrijkste contingencies zijn volgens Hoskisson en Hitt (1990) overheidsbeleid,

marktfalen, slechte prestaties, onzekerheid over toekomstige cashflows en risicoreductie. De
eerste twee contingencies vinden hun oorsprong buiten de onderneming en worden dus als
extern bestempeld. De resterende drie contingencies ontstaan in de onderneming zelf en
worden daarom intern genoemd.

Overheidsbeleid
Een voorbeeld van overheidsbeleid dat van invloed is op diversificatie is anti-trust-wetge-
ving. Deze is gericht tegen te hoge machtsconcentraties van ondernemingen in bedrijfstak-

ken. Ondernemingen die desondanks www groeien, zullen dat vooral buiten de bedrijfstak-
ken waarin ze reeds actief zijn moeten doen. Diversificatie is het resultaat. Als gevolg van de
strenge anti-trust-wetgeving in de Verenigde Staten in de jaren zestig en zeventig waren

ondernemingen die fuseerden overwegend actief in verschillende bedrijfstakken (Ravenscraft
en Scherer, 1987; Scherer, 1980). Ook de belastingwetgeving kan een prikkel tot diversifica-
tie vormen. Uitgaande van Jensen (1986) zouden ondememingen de free cash flow uit
moeten keren  aan hun aandeelhouders. Hierbij kan echter sprake  zijn van dubbele belasting-

heffing. De ondernemingen betalen in principe vennootschapsbelasting over de behaalde

winsten. Als de winsten vervolgens in de vorm van dividenden uitgekeerd worden aan de
aandeelhouders moeten deze doorgaans inkomstenbelasting afdragen. De aandeelhouders

hebben daarom wellicht een voorkeur voor herinvestering van de cashflows in andere

bedrijfstakken. De vermogenswinsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, vallen vaak onder

een aantrekkelijker fiscaal regime.
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Marktfalen
Marktfalen is ontleend aan de transactiekostenbenadering, die hoofdzakelijk ontwikkeld is
door Oliver E. Williamson. Williamson (1975) zet zich af tegen de neoklassieke economie,
waarin het bestaan van ondernemingen op zijn best irrelevant is, aangezien markten perfect
werken. Hij behandelt diverse condities waaronder markten falen en coordinatie van
activiteiten binnen een onderneming in plaats van via de markt aantrekkelijk wordt. Een
vorm van marktfalen is reeds in paragraaf 2.2 en paragraaf 2.3 aan de orde gesteld. Het
betreft het falen van de externe vermogensmarkt, waaraan de M-form zijn bestaansrecht

ontleent. Williamson (1975) suggereert reeds een verband tussen marktfalen en diversificatie

door de M-form geschikt te verklaren voor conglomeraten. Dat wil zeggen, conglomeraten

die zijn ingericht volgens de principes van de M-form kunnen het falen van de externe

vermogensmarkt ondervangen.
Vanaf Dundas en Richardson (1980) worden marktfalen en diversificatie explicieter aan
elkaar gerelateerd. Zij combineren drie bronnen van marktfalen met de strategische
classificatie van Wrigley (1970). De eerste twee bronnen van marktfalen, complexiteit en

onzekerheid, zijn afkomstig uit het standaard organizational (sic!) failures *aniework van
Williamson (1975, p. 40). Volgens Dundas en Richardson (1980) geven zij aanleiding tot het

ontstaan van single en dominant produa respectievelijk related produa ondernemingen.  Het
falen van de externe vermogensmarkt, de derde bron van marktfalen, leidt tot unrelated

product ondernemingen.
In latere studies wordt de laatstgenoemde bron van marktfalen gehandhaafd (zie bijvoorbeeld

Hill, 1988b en 1994; Hill en Hoskisson, 1987; Jones en Hill, 1988). Met andere woorden,
nog steeds wordt het falen van de externe vermogensmarkt gezien als stimulans tot diversifi-

catie. De andere twee bronnen van marktfalen worden vervangen door het falen van markten

voor resources die niet-financieel van aard zijn (Teece, 1982). Hierop zal bij het vierde

theoretische perspectief worden teruggekomen.

De twee externe contingencies die kunnen leiden tot diversificatie zon nu besproken. In het

navolgende wordt ingegaan op de interne contingencies, zijnde slechte prestaties, onzeker-

heid over toekomstige cashflows en risicoreductie.

Slechte prestaties
Een onderneming die slechte resultaten boekt kan trachten de concurrentie in haar bedrijfstak

te verminderen of haar positie hierin te verbeteren (Daems en Douma, 1989; Porter, 1980).
Daarnaast kan ze besluiten haar heil te zoeken in een meer aantrekkelijke bedrijfstak. Op

deze manier kunnen slechte prestaties resulteren in diversificatie. Dit impliceert overigens
dat het in subparagraaf 2.5.2 aangehaalde onderzoek naar de relatie tussen de diversificatie-

strategie en de performance van ondernemingen voorzichtig geinterpreteerd moet worden:

het causale verband kan twee richtingen opgaan.
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Onzekerheid
Op een vergelijkbare wijze kan onzekerheid ten aanzien van de cashflows die in de toekomst
behaald kunnen worden in de bedrijfstak een onderneming naar een andere bedrijfstak
drijven. Hoskisson en Hitt (1990) noemen als voorbeelden ondernemingen die actief zijn in
de tabaksindustrie, de staalindustrie en de olie-industrie. Ondernemingen in de tabaksindus-
trie kampten met een mogelijke vraaguitval als gevolg van bezorgdheid om de gezondheids-
risico's van roken. Staalconcerns moesten buitenlandse concurrenten die een lager gemiddeld
kostenniveau hadden het hoofd bieden. Ondernemingen in de olie-industrie tenslotte werden,
vooral in de tweede helft van de jaren zeventig, geconfronteerd met ongunstige voorspellin-

gen   inzake de oliereserves.    In   de drie bedrij fstakken reageerden ondernemingen   op   deze
onzekerheid door middel van diversificatie.

Risicoreductie
Risicoreductie tenslotte is al aangehaald bij de persoonlijke motieven voor managers om te
diversificeren.  Deze contingency heeft te maken  met de aversie tegen  'put aU one's eggs  in

one basket' (Amit en Livnat, 1988, p. 100). Door meerdere activiteiten op te nemen in 6611
gediversificeerde onderneming zal het totale risico, gemeten aan de hand van de variabiliteit
in de opbrengsten, vrijwel altijd dalen (Amit en Livnat, 1988; Hoskisson, 1987; Teece,

1982). Uitgaande van het CAPM (Capital Asset Pricing Modeb voegt dit echter niets toe,
aangezien de aandeelhouders zelf uitstekend in staat zijn het (onsystematische) risico weg te
diversificeren door het aanhouden van een portefeuille van aandelen. Zo bezien zou
diversificatie zelfs schadelijk kunnen zijn voor de aandeelhouders. De mogelijkheden om in
de door hen gewenste verhoudingen te beleggen in de individuele businesses nemen af. Ze
moeten uitgaan van de door de gediversificeerde onderneming gekozen verhoudingen (Amit
en Livnat, 1988). Nog afgezien van de eerder geplaatste kanttekening bij de onderneming als
cash cow voor de aandeelhouders, is evenwel voorstelbaar dat aandeelhoudersbelangen en
diversificatie omwille van risicoreductie niet strijdig zijn. Bij een niet-gediversificeerde
onderneming kunnen managers, leveranciers, afnemers en eventueel ook werknemers een

vergoeding eisen voor de risico's die ze persoonlijk moeilijk kunnen wegdiversificeren. Na
diversificatie van de onderneming nemen ze naar verwachting genoegen met een lagere
beloning (Hoskisson en Hitt, 1990; Montgomery, 1994). Verder kan de vermogenskosten-
voet dalen. De kans op een faillissement neemt naar verwachting af. Hierdoor kan de
gediversificeerde onderneming meer vreemd vermogen aantrekken. De bijbehorende
interestkosten zijn aftrekbaar voor de fiscus. De onderneming hoeft dus minder belastingen
af te dragen (Amit en Livnat, 1988). Hoskisson en Hitt (1990) halen bovendien diverse
studies aan waaruit blijkt dat ondernemingen door diversificatie risico's kunnen reduceren op
manieren die de aandeelhouders niet ter beschikking staan.

Inmiddels wordt misschien duidelijk dat bij dit perspectief in feite geen sprake is van een
duidelijke theorie die diversificatie kan verklaren, ondanks het fraaie label strategic
contingency theory, maar eerder van een denkwijze. Het perspectief is aldus vergelijkbaar
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met de traditionele contingentiebenadering  voor de inrichting van organisaties. Deze leert
ons dat er geen organisatievormen bestaan die te allen tijde optimaal zijn, maar dat keuze

van de inrichting van de organisatie bepaald wordt door de situatie waarin deze zich bevindt.

Analoog hieraan zou op deze plaats geconcludeerd kunnen worden dat er geen immer

optimale diversificatiestrategie is, maar dat de selectie van de diversificatiestrategie bepaald
wordt door allerlei contingencies binnen en buiten de onderneming. Als zodanig vormt het

perspectief een handige kapstok waaraan uiteenlopende redenen om al dan niet tot diversifi-
catie over te gaan opgehangen kunnen worden. Aan de contingencies die door Hoskisson en
Hitt (1990) aangedragen worden, zouden bijvoorbeeld met groot gemak de gronden voor
diversificatie volgens Reed en Luffman (1986), waaronder bijvoorbeeld synergie, groei en
aanpassing aan klantenbehoeften, toegevoegd kunnen worden.

2.5.6 Resources

Uitgaande van dit perspectief diversificeren ondernemingen om ongebruikte resources of
hulpbronnen te benutten (Montgomery, 1994). Volgens Penrose (1959) beschikken onderne-

mingen   over een overcapaciteit   aan   resources.    Dit kan bijvoorbeeld voortkomen   uit   de

ondeelbaarheid van resources. Een resource kan doorgaans moeilijk opgesplitst worden in
een aantal kleinere resources. De capaciteit van de resource is bijgevolg vaak overbemeten.

Verder leren ondernemingen gedurende het uitvoeren van activiteiten. Hierdoor groeien de
beschikbare resources. Bovendien vragen de bestaande activiteiten minder inzet van
resources, omdat ze meer routinematig verlopen kunnen. Tenslotte kunnen bestaande

managers nieuwe managers onderrichten, zodat de managementcapaciteit toeneemt.

Met de ongebruikte resources kan op verschillende manieren omgegaan worden. Soms kan

een onderneming ze afstoten. Wanneer de ongebruikte resources bijvoorbeeld cashflows

zijn, zou de onderneming deze, conform de behandelde free cash flow-benadering van
Jensen (1986), moeten uitkeren aan de aandeelhouders. Dit kan echter, zoals reeds bespro-
ken is, strijdig zijn met de persoonlijke belangen van het management en onaantrekkelijk zijn
als gevolg van de belastingwetgeving.
Naast afstoting behoort herinvestering in de bestaande business van de onderneming tot de

mogelijkheden (Teece, 1982). Dit kan plaatsvinden in zowel binnen- als buitenland. Door
deze horizontale expansie kunnen schaal- en dus kostenvoordelen gerealiseerd worden.

Daarnaast worden mogelijkheden voor produktdifferentiatie geschapen (Daems en Douma,

1989). Volgens Teece (1982) kunnen negatieve ontwikkelingen in de produktlevenscyclus en
een eindige prijselasticiteit van de vraag herinvestering in de bestaande business evenwel

beletten. Hetzelfde geldt voor de eerder genoemde anti-trust-wetgeving, onzekerheid over de
in de toekomst te behalen cashflows en gewenste risicoreductie.

In plaats van herinvestering in de bestaande business kan de onderneming dan besluiten de
ongebruikte resources te investeren in een voor haar nieuwe business, met andere woorden
te diversificeren. Teece (1982) koppelt hieraan de mogelijke realisatie van economies of
scope. Hiervan is sprake indien de kosten van het gezamenlijk voortbrengen van twee
produkten geringer zijn dan de opgetelde kosten van het afzonderlijk voortbrengen van beide
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produkten. Dit wordt ook uitgedrukt als (Panzar en Willig, 1975, p. 3):

C(Yl,)'2) < (0'1,0) + C'(0,Yl)

waarbij C voor de kosten staat en yi en Yi produkt een respectievelijk produkt twee represen-
teren. Voor de vervaardiging van het tweede produkt hoeft niet het volledige arsenaal van
benodigde resources ontwikkeld te worden, doch kan gebruik gemaakt worden van de
ongebruikte resources die bij de voortbrenging van het eerste produkt ontstaan zijn. Hierdoor
kunnen kostenbesparingen optreden. Tevens kunnen de mogelijkheden om het produkt te
differentieren toenemen (Porter, 1985 en 1987).
Volgens Teece (1982) is hiermee de verklaring voor het verschijnsel diversificatie nog niet
compleet. In principe zouden de ongebruikte resources immers verhandeld kunnen worden
via de markt. De overcapaciteit van een machine zou bijvoorbeeld verhuurd kunnen worden
aan een onderneming die bij de voortbrenging van haar produkt behoefte heeft aan het
gebruik van de machine. In sommige gevallen treedt echter marktfalen op, zoals reeds
uiteengezet is bij het theoretische perspectief van de contingencies. Het verhandelen van de
ongebruikte resources via de markt brengt dan te hoge transactiekosten met zich mee (zie
Williamson,  1975). De onderneming zal dan zelf de vervaardiging van een ander produkt ter
hand moeten nemen om de ongebruikte resources te kunnen benutten. Met ander woorden,
de onderneming zal moeten diversificeren.
Teece (1982) koppelt het al dan niet optreden van marktfalen aan de ongebruikte resource in
kwestie. De belangrijkste typen resources zijn bij hem fysieke activa, know-how en
financian. Andere auteurs komen tot vergelijkbare typen, hoewel zij hieraan soms enigszins
afwijkende labels toekennen (zie bijvoorbeeld Chatterjee, 1990; Chatterjee en Wernerfelt,
1991; Hoskisson en Hitt, 1990; Porter, 1985). Een en ander combinerend volgt hier een
indeling in tastbare (tangible), ontastbare (intangible) en financiele resources.

Tastbare resources
Porter (1985) spreekt van tastbare interrelaties wanneer business units van een onderneming
activiteiten uit de waardeketen delen. Hiervan is sprake als business units bijvoorbeeld de
inkoop of de marketing en verkoop gezamenlijk uitvoeren. Teece (1982) hanteert een
smallere opvatting van tastbaarheid. Bij hem zijn tastbare resources fysieke activa, zoals
machines en gebouwen.
Om als basis te kunnen dienen voor diversificatie moet een fysiek actief volgens Teece

(1982) in ieder geval ondeelbaar en fungible zijn. In geval van deelbaarheid zou het
ongebruikte deel van het actief eenvoudigweg afgesplitst en verkocht kunnen worden.

Fungible wil zeggen dat het actief voor meerdere produkten inzetbaar is. Een actief dat niet
fungible is, leent zich per definitie niet voor diversificatie. Daar staat tegenover dat het actief
ook weer niet te breed inzetbaar mag zijn. De overcapaciteit van een breed inzetbaar actief
kan doorgaans via de markt door middel van huur en verhuur verhandeld worden. In geval
van een meer gespecialiseerd actief zal de markt daarentegen falen. De oorzaak hiervan kan
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gevonden worden in de transactiekostenbenadering (zie Klein, Crawford en Alchian, 1978;
Milgrom en Roberts, 1992; Williamson, 1985). Een specifiek actief impliceert het bestaan

van quasi-rents. De partij die niet geYnvesteerd heeft in het actief kan trachten de quasi-rents

naar zich toe te trekken. De andere partij wil zich hiertegen beschermen door middel van een
meer toegesneden governance strucmre, zoals de hierarchie. Als voor de laatste gekozen

wordt, is diversificatie een feit. Fysieke activa vormen aldus een basis voor diversificatie
wanneer ze ondeelbaar, fungible en gespecialiseerd te zijn

Ontastbare resources

Uitgaande van Porter (1985) is sprake van ontastbare interrelaties als know-how of vaardig-
heden overgedragen worden van de ene naar de andere business unit van dezelfde onderne-

ming. Ontastbare resources worden bij Porter (1985) dus gevormd door know-how. Know-
how is volgens Teece (1982) het tweede type resources dat ten grondslag kan liggen aan

diversificatie. Ontwikkelde know-how kan vaak tegen lage additionele kosten ingezet worden

voor een ander produkt, zonder dat de waarde in de oorspronkelijke toepassingen aangetast

wordt. Uit hoofde van logistieke en transactionele problemen moet dit in het algemeen onder

het dak van 66n onderneming plaatsvinden.
De logistieke moeilijkheden zijn terug te voeren op het tacit of stilzwijgende karakter van

kennis. Individuele en organisatorische kennis kan veelal niet eenvoudigweg in vorm van een

verzameling blauwdrukken uitgedrukt worden. Overdracht van kennis naar een andere

onderneming wordt hierdoor bemoeilijkt.
De transactionele problemen hebben betrekking op recognition, disclosure en team organiza-

tion. Recognition houdt in dat de potentiele koper en verkoper op de hoogte moeten zijn van

een mogelijk profijtelijke transactie. Als de partijen elkaar inderdaad gevonden hebben treedt

het probleem van de disclosure aan het licht. Dit probleem is ontleend aan de fundamentele

paradox van informatie van Arrow (1971). De koper moet oppassen voor een te gunstige

voorstelling van zaken door de verkoper. Om de waarde van de know-how te kunnen

bepalen zal hij zoveel mogelijk informatie van de verkoper willen hebben. Op een gegeven
moment heeft hij de know-how dan verkregen, zonder hiervoor betaald te hebben. Team

organization tenslotte wil zeggen dat, in verband met het tacit karakter van kennis. een heel

team van medewerkers van de verkoper de overdracht zal moeten begeleiden.
Vooral bij een herhaalde overdracht van know-how voor nieuwe toepassingen is in ieder

geval   meer  dan een klassiek marktcontract gerechtvaardigd.   Is de toepassing   van  de   know-

how voldoende bijzonder, dan zal de onderneming deze binnen haar eigen gelederen houden,

dat wil zeggen, ze zal diversificeren.
Know-how kan volgens Teece (1982, p. 52-53) betrekking hebben op allerlei zaken. Als

voorbeelden geeft hij technologie, management en organisatie. Onder dezelfde noemer

behandelt hij goodwill en brand loyalty, ofwel merkentrouw. Dit impliceert dat de voordelen
van informatie-asymmetrie gebaseerd zijn op het bezit van ontastbare resources.

Informatie-asymmetrie refereert aan de toestand voorafgaand aan de koop van een produkt

of dienst. De koper beschikt over minder informatie aangaande de kwaliteiten van het goed
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dat hij overweegt aan te schaffen dan de verkoper. Om deze informatie-asymmetrie te
verkleinen, moet de koper informatie verzamelen. Dit brengt kosten met zich mee. De koper
kan op deze kosten besparen door bij de aanschaf van een voor hem nieuw goed de voorkeur
te geven aan de leverancier die reeds andere goederen aan hem geleverd heeft, vooropge-
steld dat hij tevreden was over deze leverancier. Ondernemingen die gediversificeerd zijn in
de verschillende produkten of diensten waaraan hun klanten behoefte hebben, kunnen aldus
een concurrentieel voordeel verwerven. Het voordeel is gebaseerd op de gunstige reputatie
die zij opgebouwd hebben (Nayyar, 1990 en 1993).
De hoogte van het concurrentieel voordeel hangt onder meer af van het gemak waarmee de
kwaliteiten van het goed in te schatten zijn voordat de aankoop plaatsvindt. Als de kwalitei-
ten vooraf goed te bepalen zijn, dan hoeft de koper zich niet te laten leiden door zijn eerdere

ervaringen met de verkoper. De voordelen van informatie-asymmetrie zijn bijgevolg gering.
Aangezien de kwaliteiten van diensten in het algemeen slechter ingeschat kunnen worden dan
die van produkten, gelden de voordelen van informatie-asymmetrie doorgaans in sterkere
mate voor dienstverlenende ondernemingen dan voor industriele ondernemingen (Nayyar en
Kazanjian, 1993).

Financiale resources
Op het laatste type resources, zijnde financiele resources, wordt slechts kort ingegaan.

Financiele resources zijn namelijk reeds enkele malen in het kader van de interne vermo-
gensmarkt besproken. Hierbij bleek dat het hoofdkantoor financiele resources, om precies te
zijn cashflows, kan onttrekken aan de divisies om deze vervolgens te heralloceren naar de
meest aantrekkelijke investeringsprojecten. Als de investeringsprojecten zich buiten de
oorspronkelijke business van de onderneming bevinden resulteert diversificatie. De voorde-
len die de onderneming hiermee ten opzichte van de externe vermogensmarkt kan bereiken,

zijnde een betere allocatie en policing (zie §2.2), worden overigens niet geschaard onder de
economies of scope, mogelijkheden tot differentiatie of voordelen van informatie-asymme-
trie.

Porter (1985) behandelt onder de tastbare interrelaties twee additionele vormen van
financiele resources. De eerste vorm betreft vermogen dat door het hoofdkantoor aangetrok-
ken wordt op de vermogensmarkt. Zoals reeds opgemerkt is in subparagraaf 2.4.2, kan het
hoofdkantoor hierbij schaalvoordelen realiseren. De tweede vorm is werkkapitaal. De
onderdelen van een gediversificeerde onderneming hebben normaal gesproken op een
bepaald moment verschillende behoeften aan werkkapitaal. Een onderdeel  met een overschot
hoeft dit niet te stallen op een bankrekening, maar kan het ter beschikking stellen aan een
onderdeel met een tekort, zodat dit onderdeel geen beroep hoeft te doen op een bank. Porter

(1985) vindt echter dat de financiele markten op deze gebieden voldoende efficient zijn.
Wellicht kunnen gediversificeerde ondernemingen aan de hand van de twee financiale
resources wei voordeeltjes behalen, maar ze vormen geen overtuigende gronden voor
diversificatie.
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Op deze plaats lijkt een recapitulatie van het theoretische perspectief van de resources zinvol.
Volgens dit perspectief kan een onderneming beschikken over ongebruikte tastbare,

ontastbare en financiele resources die aan te wenden zijn voor meerdere produkten.

Herinvestering in de bestaande business en afstoting van deze resources zijn soms niet
wenselijk. Verhandeling van de resources via de markt kan stuiten op te hoge transactiekos-

ten. De onderneming kan dan besluiten de resources zelf in te zetten in een voor haar nieuwe

business, ofwel te diversificeren. De onderneming kan hierdoor vooral kostenbesparingen, in

het bijzonder economies of scope, mogelijkheden tot differentiatie, voordelen van informa-

tie-asymmetrie en een interne vermogensmarkt verwezenlijken.
Hierbij lijkt reeds sprake te zijn van een complexe keten van voorwaarden waaraan voldaan

moet zijn voordat een onderneming overgaat tot diversificatie. Wil de onderneming hiermee

een duurzaam concurrentieel voordeel verwerven, dan geldt een reeks aanvullende voor-

waarden. Deze worden ontleend aan de resource-based view, waarvoor Penrose (1959) een

belangrijke inspiratiebron vormt.

Resource-based view
De resource-based view wordt wel beschouwd als complementair aan het werk van Porter

(1980). Waar bij de laatste het zwaartepunt ligt in de analyse van de concurrentiifle omge-

ving van een onderneming, benadrukt de resource-based view de resources die de onderne-

ming ontwikkeld heeft om in die omgeving te kunnen concurreren (Miller en Shamsie,

1996). De onderneming wordt opgevat als een bundel resources1. De resources kunnen de

basis vormen voor duurzaam concurrentieel voordeel. Hiertoe moeten zij tegemoet komen

aan diverse condities (Barney, 1991; Dierickx en Cool, 1989; Peteraf, 1993).
Ten eerste moeten de resources superieur zijn, hetgeen wil zeggen dat zij de onderneming in
staat stellen goedkoper te produceren of beter tegemoet te komen aan afnemerswensen dan

de concurrenten. Dit impliceert dat in de bedrijfstak waarin de onderneming werkzaam is

heterogeniteit heerst.

De volgende eis houdt in dat de resources niet verhandelbaar mogen zijn. Een soortgelijke

voorwaarde, marktfalen, is enkele bladzijden geleden reeds aan de orde geweest. Aldaar

noopte marktfalen een onderneming met ongebruikte resources tot diversificatie.     Hier

betekent marktfalen dat de concurrenten de bewuste resources niet eenvoudigweg via de
markt kunnen verwerven, zodat zij gedwongen zijn die resources zelf op te bouwen. Ter

onderscheiding is de benaming immobiliteit wellicht beter op haar plaats. Dierickx en Cool

(1989) geven als voorbeelden van niet-verhandelbare of immobiele resources de loyaliteit
van dealers en het vertrouwen van klanten. Hierbij geven zij het treffende citaat van Arrow

(1974, p. 23):

7De terminologie loopt  op dit gebied uiteen   in de literatuur. In aansluiting   op het vooraf-

gaande wordt hier gekozen voor resources. Deze omvatten zowel assets  als  capabilities.
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'Unfortunately,   Itrust]  is  not a  commodity  which  can  be  bought  very  easily.  If
you have to buy it, you already have some doubts about what you've bought.'

Om te kunnen leiden tot een concurrentieel voordeel dat duurzaam is, mogen de resources

verder niet substitueerbaar en ook niet imiteerbaar zijn. Over het gevaar van substitutie door
andere resources valt niet veel op te merken. De imiteerbaarheid van resources kan door
verscheidene barrieres beperkt zijn. Een voorbeeld is de causal ambiguity (Lippman en
Rumelt, 1982). Hierbij bestaat onduidelijkheid inzake de factoren die verantwoordelijk  zijn
voor superieure (of inferieure) prestaties. Dit bemoeilijkt imitatie door concurrenten.
De eisen van imperfecte substitueerbaarheid en imperfecte imiteerbaarheid worden door
Peteraf (1993) samengenomen onder de ex post beperkingen aan de concurrentie. Met ex

ante beperkingen aan de concurrentie wordt bedoeld, dat er, voorafgaand aan het bereiken
van een superieure positie in resources, slechts een beperkte concurrentie om het bereiken

van die positie mag zijn. Als meerdere ondernemingen op voorhand in zouden schatten dat

zij door het bereiken van de positie een duurzaam concurrentieel voordeel zouden kunnen

verwerven, dan zouden de verwachte voordelen weggeconcurreerd worden. Deze eis kan
ook wel worden gevangen onder de term»t-mover advanmges.

Sinds de 'first cut at a huge can of worms' van Wernerfelt (1984, p. 180) heeft de resource-

based view een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De verrichte studies zijn echter nog veelal

conceptueel van aard. Directe operationalisatie en toetsing van de resource-based view

hebben nog niet vaak plaatsgevonden (Miller en Shamsie, 1996). Systematisch empirisch
onderzoek bevindt zich dan ook nog in de beginfase. Hetzelfde geldt specifiek voor de
toepassingen van de resource-based view op diversificatie. Een belangrijke oorzaak hiervan

is dat sleutelbegrippen van de benadering zich verzetten tegen directe meting (Robins en
Wiersema, 1995; zie ook Godfroy en Hill, 1995). Uitgaande van Mahoney en Pandian

(1992) kan de resource-based view echter waardevolle bijdragen leveren aan diverse

aspecten van onderzoek naar diversificatie. Naast de reeds beschreven bijdrage aan de
verklaring van diversificatie kunnen bijvoorbeeld aan de hand van de benadering voorspellin-
gen gedaan worden inzake de richting en de prestaties van diversificatie. Voorbeelden van
onderzoeken waarin pogingen zijn ondernomen om toepassingen van de resource-based view

op diversificatie te toetsen, zijn Chatterjee en Wernerfelt (1991), Montgomery en Wernerfelt

(1988), Markides en Williamson (1996), Harrison, Hall en Nargundkar (1993) en Robins en

Wiersema (1995). De eerste drie onderzoeken worden hier beknopt weergegeven. Markides

en Williamson (1996) betrekken namelijk de divisiestructuur in hun onderzoek. Op grond

van Chatterjee en Wernerfelt (1991) en Montgomery en Wernerfelt (1988) kunnen de door

Mahoney en Pandian (1992) bedoelde voorspellingen gedaan worden inzake de richting en

de prestaties van diversificatie gedaan worden.

Markides en Williamson (1996) splitsen resources op in activa en competenties. Verwante

diversificatie zal de prestaties van een onderneming enkel verhogen indien de naar een
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andere business overgedragen activa strategisch zijn, dat wil zeggen wanneer ze waardevol
en imperfect verhandelbaar, substitueerbaar en imiteerbaar zijn. Doordat de activa onderhe-
vig zijn aan verval, zal de onderneming de competenties moeten bezitten om de voorraad
strategische activa snel en goedkoop Uit te bouwen, zodat ze ook op lange termijn bovennor-
male winsten kan genereren. Zowel de voordelen op korte termijn als die op lange termijn
hangen af van de organisatievorm. De onderneming moet bijvoorbeeld beschikken over een
hoofdkantoor dat belangrijke activa in de business units opspoort en mechanismen installeert
om de overdracht van die activa mogelijk te maken. Voor het in kaart brengen van de
organisatievorm wordt teruggegrepen op het classificatieschema van Williamson en
Bhargava (1972) voor divisiestructuren (zie §2.3). In het empirische deel van het onderzoek
valt op dat de centralized multidivisional (CM-form), in tegenstelling tot de verwachtingen,
slechts in beperkte mate geschikt lijkt te zijn voor de overdracht van competenties tussen
business units.

Montgomery en Wernerfelt (1988) gaan uit van de specificiteit van resources. Deze is in de
transactiekostenbenadering (Williamson, 1985) en bij Teece (1982) een van de belangrijkste
oorzaken van marktfalen. Volgens Montgomery en Wernerfelt (1988) bepaalt de specificiteit
van de resources eveneens de mate van diversificatie en de winsten die hiermee te behalen

zijn. Meer specifieke resources kunnen slechts in een beperkt aantal bedrijfstakken ingezet
worden, maar kunnen ook hogere opbrengsten genereren, aangezien ze doorgaans schaars

zijn. Minder specifieke resources lenen zich daarentegen voor veel verdergaande diversifica-
tie, maar leveren lagere opbrengsten op, omdat ze meestal in ruime mate voorhanden zijn.

Ondernemingen zullen nu verschillende optimale niveaus van diversificatie kennen. Een

onderneming die bijvoorbeeld vooral beschikt over minder specifieke resources, zal haar
winst maximaliseren bij een relatief sterke mate van diversificatie, ook al kan een onderne-

ming met meer specifieke resources in principe hogere winsten behalen (Montgomery,
1994).

Chatterjee en Wernerfelt (1991) maken dit concreter door te veronderstellen dat fysieke

(ofwel tastbare) en ontastbare resources in het algemeen betrekkelijk inflexibel (ofwel
specifiek) zijn. Dit wil zeggen dat ze slechts in een beperkt aantal, gerelateerde bedrijfstak-
ken te gebruiken zijn. Ondernemingen die de beschikking hebben over fysieke of ontastbare
resources zullen derhalve kiezen voor verwante diversificatie. Financiele resources zijn veel
flexibeler en lenen zich daarom voor zowel verwante als niet-verwante diversificatie.K

Grofweg gezien worden de verwachtingen in het empirische onderzoek bevestigd. Opvallend
zijn de resultaten na opsplitsing van de totale steekproef in een groep bestaande uit beter en

8Op basis van de resource-based view is het blijkbaar niet mogelijk om een koppeling te
maken tussen het bezit van financiele resources en een bepaald type diversificatie. Om toch een
dergelijk verband te kunnen leggen, vertrekken Chatterjee en Wernerfelt  (1991,  p. 41) vanuit
een 'new generation of finance theories' . Kort samengevat komt hun betoog erop neer dat de
beschikbaarheid van externe fondsen leidt tot verwante diversificatie en de beschikbaarheid van
interne fondsen leidt tot niet-verwante diversificatie.
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een groep bestaande uit slechter presterende ondernemingen. Hierbij blijkt dat de eerste

groep zich meer conform de verwachtingen gedraagt.
De bevindingen ten aanzien van de relaties tussen het type resources en de richting van de
diversificatie sluiten aan bij het vijfde theoretische perspectief dat hier behandeld wordt.

2.5.7 Benefits
Ondernemingen diversificeren om hiermee voordelen te realiseren. Vaak wordt onderscheid

gemaakt tussen twee soorten voordelen die bereikt kunnen worden door diversificatie. Deze
kunnen gevangen worden onder de brede noemers synergetisch (Amit en Livnat, 1988; Hill
en Hoskisson, 1987; Jones en Hill, 1988) en financieel (Amit en Livnat, 1988; Hill en
Hoskisson, 1987. Hoskisson, 1987).
Synergie duidt op de situatie waarin het geheel meer waard is dan de som van de afzonderlij-
ke delen, ofwel 2+2=5. Tot de synergetische voordelen die gediversificeerde onderne-

mingen kunnen realiseren worden gerekend economies of scope (Amit en Livnat, 1988; Hill,
1994; Hill en Hoskisson, 1987; Hoskisson, 1987; Jones en Hill, 1988; Nayyar, 1993;
Nayyar en Kazanjian, 1993) , voordelen van informatie-asymmetrie (Amit en Livnat, 1988;
Nayyar, 1993; Nayyar en Kazanjian,   1993) en tastbare of ontastbare interrelaties tussen

businesses (Hill, 1988b en 1994; Hill en Hoskisson, 1987). Daarbij vormen de laatstgenoem-
de voordelen in feite de basis voor de twee andere voordelen. Dat wil zeggen, economies of

scope en voordelen van informatie-asymmetrie ontstaan door de overdracht van tastbare en

ontastbare resources tussen businesses.

Onder de financiele voordelen die gediversificeerde ondernemingen kunnen bereiken,
worden vooral begrepen de voordelen van de interne vermogensmarkt (Dundas en Richard-

son, 1980: Hill, 1988b en 1994: Hill en Hoskisson, 1987; Hoskisson, 1987; Jones en Hill,

1988). Daarnaast wordt risicoreductie geplaatst  bij de financiele voordelen  (Amit en Livnat,
1988; Hill en Hoskisson, 1987; Hoskisson, 1987). Hill en Hoskisson (1987) voegen de
mogelijkheid tot kruissubsidiering toe. Daarmee breiden zij financiele voordelen uit met een

onderdeel van het market power-perspectief, dat in het begin van deze subparagraaf
behandeld is. Amit en Livnat (1988) daarentegen brengen de vergrote marktmacht, waarach-

ter bijvoorbeeld toetredingsbelemmeringen, reciprociteit bij aan- en verkoop en predatory

pricing schuilgaan, onder bij de synergetische voordelen.

Synergetische voordelen worden doorgaans geassocieerd met verwante diversificatie (Amit
en Livnat, 1988; Hill, 1988b en 1994; Hill en Hoskisson, 1987; Hoskisson, 1987; Jones en

Hill, 1988; Nayyar, 1993; Nayyar en Kazanjian, 1993). Waardevolle overdracht van

tastbare en ontastbare resources vereist immers overeenkomsten tussen de waardeketens van

de afzonderlijke businesses. Synergetische voordelen zijn daarom    in het algemeen    niet

weggelegd voor niet-verwant gediversificeerde ondernemingen. Deze zijn in staat financiele

voordelen te realiseren (Amit en Livnat, 1988; Dundas en Richardson, 1980; Hill, 1988b en

1994; Hill en Hoskisson, 1987; Hoskisson, 1987; Jones en Hill, 1987). Voor financiele

voordelen lijken overeenkomsten tussen de waardeketens van de businesses per saldo niet

noodzakelijk te zijn. In geval van verwantschap is het inzicht dat het hoofdkantoor heeft om
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financi8le middelen te alloceren en toezicht te houden weliswaar groter. Het ontbreken van
verwantschap tussen de businesses van een onderneming is echter gunstig voor de risicos-
preiding en voor de waaier van investeringsalternatieven waaruit het hoofdkantoor kan
kiezen.
De gevonden relaties tussen voordelen en diversificatie stemmen grotendeels overeen met de

bij het vierde perspectief beschreven studies van Wernerfelt en Montgomery (1988) en
Chatterjee en Wernerfelt (1991). Ondernemingen die niet-verwant diversificeren kunnen
slechts breed inzetbare resources die vooral financieel van aard zijn overdragen en zo
financiele voordelen bereiken.9 Ondernemingen die verwant diversificeren kunnen, naast

financiele, ook tastbare en ontastbare resources overdragen en aldus financiele en synergeti-
sche voordelen realiseren. Het is de vraag of laatstgenoemde ondernemingen beide soorten
voordeel tegelijkertijd kunnen binnenhalen. Jones en Hill (1988, p. 162) geven hierop een

bevestigend antwoord:

'...  in addition to  obtaining  benefits from economies  of scope,  the  related firm
might also be  able to  gain benefits from...  an internal  capital market.'

Dit betreft echter een minderheidsstandpunt, aangezien meer onderzoeken (zie bijvoorbeeld
Hill, 1988b en 1994; Hoskisson, 1987) aansluiten bij Hill en Hoskisson (1987, p. 335):

'...  it  is  diflicult for a firm to  realize financial economies  on the one  hand,  and
synergistic   ...   economies   on  the  other.   The   requisite  control  systems   are

incompatible.'

Met andere woorden, financiele voordelen vragen om een besturingswijze die onverenigbaar
is met de besturingswijze die benodigd is voor synergetische voordelen, hetgeen ook reeds

afgeleid kon worden uit de paragrafen 2.3 en 2.4. Het groeperen van divisies in strategic
business   units (SBU's) biedt hiervoor geen oplossing, omdat dit weer andere problemen met
zich meebrengt, zoals het optreden van conflicten tussen de SBU's en het hoofdkantoor
inzake het stellen van prioriteiten bij de allocatie van cashflows, het compromitteren van de
autonomie en de verantwoordelijkheden van de divisies en het verliezen van het zicht op
ontwikkelingen op divisioneel niveau door het hoofdkantoor (Hill en Hoskisson, 1987). Op
grond van Wernerfelt en Montgomery (1988) kan het streven van een verwant-gediversifi-
ceerde onderneming naar synergetische in plaats van financiele voordelen gerechtvaardigd
worden. Synergetische voordelen zijn gebaseerd op resources die relatief schaars zijn en dus
een hogere opbrengst kunnen genereren dan de ruimer beschikbare financiele resources.

'Gesproken wordt van vooral. omdat het bereiken van financiale voordelen niet alleen het

doorgeven van puur financiele middelen met zich meebrengt. De creatie van een interne
vermogensmarkt impliceert bijvoorbeeld ook het overbrengen van vrij breed inzetbare
ontastbare resources, zoals managementvaardigheden.
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2.5.8 Samenvatting diversificatie
Naast diversificatie zijn horizontale expansie, verticale integratie en internationalisatie
mogelijke concernstrategieen. Een onderneming die tegelijkertijd actief is in meerdere
businesses wordt gediversificeerd genoemd. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen

verwante en niet-verwante diversificatie, hoewel de grens tussen beide typen tamelijk vaag
is. Diversificatie is zowel in de praktijk als in wetenschappelijk onderzoek een belangrijk
fenomeen. De uitgebreide wetenschappelijke aandacht heeft niet geresulteerd in eenduidige
conclusies. Zo bestaat  er  nog geen eensgezindheid  over het verband tussen diversificatie  en

de prestaties van ondernemingen. Tevens is er geen geintegreerd theoretisch kader dat
diversificatie kan verklaren. Daarom zijn vijf belangrijke theoretische perspectieven die een

bijdrage kunnen leveren aan de verklaring van diversificatie behandeld. Dit zijn market

power, motives, contingencies, resources en benefits.

Volgens het eerstgenoemde perspectief zijn gediversificeerde ondernemingen in staat om
marktmacht uit te oefenen. Door toegang tot instrumenten als kruissubsidiering, predatory

pricing, reciprociteit bij aan- en verkoop, het opwerpen van toetredingsbarritres en mutual
forbearance kunnen gediversificeerde ondernemingen hun winstgevendheid vergroten. De
concurrentieverminderende werking die hiervan uitgaat kan op een hoger aggregatieniveau
negatieve gevolgen hebben.
Uitgaande van het tweede perspectief diversificeren ondernemingen omdat hun managers

daarvoor persoonlijke motieven hebben. Managers zijn afkerig van het uitkeren van
overvloedige fmanciele middelen, de zogenaamde free cash flow, aan de aandeelhouders. In

plaats daarvan spenderen ze de middelen liever aan diversificatieprojecten. Hierdoor kunnen
ze empire building bedrijven, hun beloning verhogen en hun werkgelegenheidsrisico
verminderen. Ondertussen kan de winstgevendheid van de ondernemingen als gevolg van de
diversificatie aangetast worden. Dit perspectief benadrukt de belangentegenstellingen tussen

de aandeelhouders en de managers.
Bij het derde perspectief wordt diversificatie opgevat als reactie op allerlei contingencies of
stimuli binnen en buiten de onderneming. Een belangrijke contingency is marktfalen. Dit
impliceert dat coOrdinatie van uiteenlopende activiteiten via de markt relatief kostbaar is,
waardoor coordinatie binnen een gediversificeerde onderneming aantrekkelijk wordt.
Marktfalen kan betrekking hebben op de vermogensmarkt, maar ook op markten voor
resources die niet-financieel van aard zijn. Een andere belangrijke contingency is risicore-

ductie, hoewel dit uitgaande van de orthodoxe financiele theorie geen legitieme reden vormt
om te diversificeren. Andere contingencies die kunnen leiden tot diversificatie zijn over-
heidsbeleid, slechte prestaties en onzekerheid over toekomstige cashflows. Hieraan zouden

met groot gemak verscheidene andere contingencies toegevoegd kunnen worden, aangezien

het perspectief niet bijzonder selectief is.
Volgens het vierde perspectief diversificeert een onderneming om gebruik te maken van
ongebruikte tastbare, ontastbare of financiale resources. Vooropgesteld moet worden dat
deze resources zich niet lenen voor afstoting, herinvestering in de bestaande business of

verhandeling via de markt. De oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld gelegen in motieven van
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het management, marktfalen, risicoreductie, overheidsbeleid en onzekerheid over toekomsti-
ge cashflows. Ze kunnen derhalve ontleend worden aan de voorgaande twee perspectieven.
De onderneming kan dan besluiten de ongebruikte resources in te zetten in een voor haar
nieuwe business, met andere woorden, te diversificeren. Hierdoor is zij in staat economies of
scope, mogelijkheden tot differentiatie, voordelen van informatie-asymmetrie of een interne
vermogensmarkt te realiseren. Wil een onderneming door middel van de diversificatie een
duurzaam concurrentieel voordeel verwerven, dan geldt een reeks aanvullende voorwaarden.
Deze voorwaarden, zoals superioriteit, immobiliteit en imperfecte substitueerbaarheid en
imiteerbaarheid, zijn voorgesteld binnen de resource-based view. Empirisch onderzoek op
dit gebied is nog beperkt, vooral doordat sleutelbegrippen van de benadering zich verzetten
tegen directe meting. In een uitzondering hierop worden aan de hand van de specificiteit van
de beschikbare resources voorspellingen gedaan inzake de richting en de prestaties van
diversificatie.
De bevindingen sluiten grotendeels aan bij het vijfde en laatste perspectief, dat meer gericht
is op het identificeren van de potentiele voordelen die behaald kunnen worden met diversifi-
catie. Afgeleid kan worden dat ondernemingen die niet-verwant diversificeren slechts breed
inzetbare resources die vooral financieel van aard zijn kunnen overdragen en zo financiele
voordelen bereiken. Ondernemingen die verwant diversificeren kunnen, naast financitle, ook
tastbare en ontastbare resources overdragen en aldus financiele en synergetische voordelen
realiseren. Vanwege de onverenigbaarheid van de besturingssystemen is het realiseren van
zowel financiele als synergetische voordelen door de laatstgenoemde ondernemingen
waarschijnlijk niet haalbaar. Zij zullen naar verwachting kiezen voor het nastreven van

synergetische voordelen.

§2.6 Conclusies

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de literatuur die relevant is voor het onderhavi-

ge onderzoek. Achtereenvolgens is ingegaan op de divisiestructuur, de M-form, de mogelij-
ke   rollen   voor het hoofdkantoor en diversificatie. Hierbij zijn verschillende aspecten   van
rollen voor hoofdkantoren die nadere aandacht verdienen in de case studies naar voren

gekomen. Met deze aspecten wordt de paragraaf uiteindelijk afgesloten, Gestart wordt met

een opsomming van enkele conclusies.

De divisiestructuur biedt een oplossing voor de problemen waarmee functioneel georgani-
seerde ondernemingen na groei geconfronteerd worden. De structuur is echter geen
onverdeelde zegen. Belangrijke nadelen zijn een verlies aan efficiency door duplicatie van
werkzaamheden, kosten van het hoofdkantoor en een moeizame machtsverdeling tussen

hoofdkantoor en divisies. Deze nadelen drijven de rol van het hoofdkantoor op de spits. Het
hoofdkantoor kan door een juiste rolvervulling duplicatie van werkzaamheden beperken, zijn
kosten laten overtreffen door waardetoevoeging en de juiste balans vinden tussen divisie- en
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ondernemingsbelangen.
Williamson's (1975) M-form is in verscheidene opzichten beperkt. De M-form is bijvoor-
beeld overwegend gericht op het ondervangen van het veronderstelde falen van de externe

vermogensmarkt. Als gevolg van de nadruk op financiele criteria wordt het realiseren van

synergie vrijwel onmogelijk. De conclusie dringt zich op dat de M-form een inrichting van
de divisiestructuur is die slechts onder specifieke omstandigheden efficient is. lien belangrij-
ke factor hierbij is de ondernemingsstrategie, in het bijzonder de diversificatiestrategie. De
realisatie van de potentiele voordelen die daarin opgestoten zon noodzaakt tot een bepaalde

invulling van de divisiestructuur. Dit is niet altijd een inrichting conform de principes van de
M-form. Een andere conclusie zou het vervolg van het hoofdstuk en het onderzoek triviaal
maken. Bij de bepaling van de juiste rol zou een hoofdkantoor zich anders eenvoudigweg
kunnen laten leiden door de principes van de M-form.
Zes mogelijke rollen voor een hoofdkantoor zijn onderscheiden. Vier hiervan, te weten

ontwikkeling, beheersing, interventie en benoeming, zullen door elk hoofdkantoor vervuld
moeten worden, teneinde de integriteit van de onderneming te bewaren. De invulling van
deze rollen kan echter varieren. De resterende rollen, coOrdinatie en dienstverlening, kunnen
naar keuze vervuld worden. In veel gevallen is de diversificatiestrategie bepalend voor de
mogelijkheid en voor de wenselijkheid van de ver- en invulling van de rollen. Bovendien zijn
tussen de onderscheiden rollen verbanden aanwezig. Hiermee beginnen zieh de contouren
van een theoretisch raamwerk af te tekenen. Een meer uitgebreide behandeling is gereser-
veerd voor het vierde hoofdstuk.
De eerder verwoorde conclusie dat er geen altijd optimale inrichting van de divisiestructuur
is, en dat deze bernvloed wordt door de ondernemingsstrategie, is hiermee gepreciseerd.
Ook het veronderstelde verband tussen de strategie en de (divisie)structuur kan doorgetrok-
ken worden naar de rollen van het hoofdkantoor. Aangenomen is dat er, in plaats van een
eenzijdig oorzakelijk verband tussen strategie en structuur, sprake moet zijn van een rnatch
of afstemming tussen beide begrippen. Op vergelijkbare wijze moeten de diversificatiestrate-

gie en de rollen van het hoofdkantoor op elkaar afgestemd zijn, zonder dat een duidelijke
oorzaak-gevolg-relatie aanwezig is.
Bij diversificatie ontbreekt een geintegreerd theoretisch kader. Een overkoepelend raamwerk
zal elementen van alle onderscheiden perspectieven moeten bevatten.

Tenslotte volgt, ten behoeve van de case studies, een opsomming van belangrijke aspecten
van rollen voor hoofdkantoren. Deze opsomming van aspecten wordt ook weI aangeduid als
conceptueel kader.
Het onderzoek gaat uit van ondernemingen met een divisiestructuur. Het hoofdkantoor van

dergelijke ondernemingen kan verscheidene rollen vervullen. De concernstrategie en in het
bijzonder de diversificatiestrategie van een onderneming kan van hierop invloed zijn.
De eerste rol is ontwikkeling. Deze rol bestaat uit planning en allocatie. Planning houdt in
elk geval in dat het hoofdkantoor de concernstrategie vormt. Voor wat de betreft de relatie
tussen het hoofdkantoor en de divisies betekent planning dat het hoofdkantoor in meer of
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mindere mate betrokken    kan    zijn   bij de bepaling   van de strategieen   voor de divisies.
Allocatie is het toewijzen van financiele middelen. De wijze waarop het hoofdkantoor deze
middelen toewijst aan de divisies kan varitren. Het hoofdkantoor kan bijvoorbeeld verschil-

lende criteria aanleggen.
Beheersing is de volgende rol. Deze valt uiteen in beoordeling en beloning. Beoordeling wil
zeggen het houden van toezicht op de divisies en hun managers. Ook hierbij kan het
hoofdkantoor verschillende criteria hanteren. Beloning van divisiemanagers kent verscheide-

ne dimensies. Belangrijke dimensies zijn het type beloning en de basis voor beloning.
De derde rol is interventie. Interventie of ingrijpen in divisies is een vrij breed begrip. Het
kan echter ingeperkt worden tot interne herstructurering of reorganisatie. Dit houdt in
wijziging van het aantal divisies of dochterondernemingen door eenheden samen te voegen,
op te splitsen of te liquideren of door nieuwe eenheden te creeren.

Benoeming bestaat in ieder geval uit selectie van divisiemanagers. Het hoofdkantoor kan
daarnaast betrokken   zijn   bij de selectie van andere divisiemedewerkers. Door kruiselingse

benoemingen kan het hoofdkantoor uitwisseling van managers en andere medewerkers van

divisies bewerkstelligen.
De vijfde rol is coordinatie. Het hoofdkantoor kan diverse instrumenten gebruiken om de
divisies onderling af te stemmen.

Dienstverlening is de laatste mogelijke rol van het hoofdkantoor. De staf van het hoofdkan-

toor verricht representatieve taken en assisteert de ondernemingsleiding bij het uitvoeren van
de voorgaande rollen. Daarnaast kan de staf diensten verlenen aan de divisies.



Hoofdstuk 3 Case studies

§3.1   Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de case studies besproken. Gestart wordt met een
methodologische verantwoording in paragraaf 3.2. Deze paragraaf bevat een uitleg van het
doel  en de aanpak  van  de case studies. Vervolgens worden  in vier afzonderlijke paragrafen
de belangrijkste bevindingen van studies uitgevoerd bij AEgon, DSM, Getronics en Wolters

Schaberg getoond. De opbouw van deze paragrafen is nagenoeg identiek. Paragraaf 3.7 sluit
het hoofdstuk af.

§3.2 Verantwoording

Deze paragraaf is opgebouwd uit twee delen, zijnde het doel en de voorstructurering van de

case studies.

Doel
Case studies kunnen uiteenlopende doelen dienen. Eisenhardt (1989) bijvoorbeeld onder-

scheidt beschrijving, toetsing van theorie en generatie van theorie als mogelijke doelen. In
haar artikel staat de generatie van theorie centraal. De onderzoeker dient hiertoe te vertrek-
ken vanuit een minimum aan theorie. Teneinde een zekere focus te bereiken, moeten

weliswaar een initiele onderzoeksvraag en voorlopig gespecificeerde constructen, waarbij tot

op zekere hoogte gerefereerd kan worden aan bestaande theorie, voorhanden zijn. Bovendien

moet een strakke methodologie gevolgd worden (Eisenhardt, 1989 en 1991). Daarbuiten zou

de onderzoeker echter op reis moeten gaan met zo weinig mogelijk theorie, hypothesen en

relaties tussen variabelen in zijn bagage. Aan de hand van de case studies zou dan een
nieuwe theorie ontworpen kunnen worden.
Een zwakte van het aldus ontwikkelen van theorie vanuit cases is dat het resultaat vaak
slechts beperkte geldigheid bezit. De theorie beschrijft wellicht een heel bijzonder fenomeen

en heeft daardoor niet de brede strekking van andere theorieen (Eisenhardt, 1989). Met
andere woorden, generalisatie van de bevindingen naar een groter universum kan problema-
tisch zijn (Miles en Huberman, 1984). Dit kan ondervangen worden door in een later

stadium door middel van een survey gegevens van een grotere steekproef te verzamelen.

Hierdoor wordt de onderzoeker in staat gesteld statistisch verantwoorde conclusies over een

meer omvangrijke populatie te trekken.
Yin (1989) duidt het laatste aan als statistis(lie genemlisatie. Hij interpreteert dit -nogal
laatdunkend- als 'enumerate »quencies' (p. 21). Volgens hem is deze aanpak niet nodig,
omdat generalisatie enkel op grond van case studies heel goed mogelijk is. Hiervoor heeft hij
de term analytische generalisatie gereserveerd. Opmerkelijk is dat de bijbehorende werkwij-

ze een kopie lijkt van de aanpak die doorgaans in geval van een survey gekozen wordt. De
onderzoeker moet namelijk vasthouden  aan een vooraf ontwikkelde theorie. Deze wordt
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vergeleken  met de resultaten   van de cases studies. Wanneer de theorie ondersteund wordt
door twee of meer cases wordt gesproken van replicatie. Analytische generalisatie houdt
daarmee in dat de bevindingen slechts worden doorgetrokken naar theoretische proposities,
en niet naar populaties. Het indrukwekkende etiket kan de mogelijkheid niet verhullen dat de

10theorie slechts geldigheid bezit voor een uitermate beperkt aantal gevallen.
Generalisatie wordt in het onderhavige onderzoek toevertrouwd aan de hoofdstukken vijf en
zes, waarin achtereenvolgens de methodologie en de resultaten van een survey gehouden
onder een betrekkelijk groot aantal ondernemingen gepresenteerd worden. Bij de bespreking
van de case studies in dit hoofdstuk wordt zo min mogelijk bezondiging aan wishjitl thinking
als analytische generalisatie nagestreefd.
Dit neemt niet weg dat de case studies twee functies vervullen voor de theorievorming in dit
onderzoek. Ten eerste dragen de case studies bij aan de ontwikkeling van het theoretisch
raamwerk. Dit raamwerk wordt uiteengezet in het volgende hoofdstuk. De belangrijkste
elementen zijn de these en de hypothesen van dit onderzoek. Ten tweede ondersteunen de
case studies de selectie en operationalisatie van variabelen in het daaropvolgende hoofdstuk

vijf. De case studies kunnen in het bijzonder van dienst zijn bij de operationalisatie van
constructen. Dit zijn variabelen die niet direct waarneembaar zijn, maar die wel aan de hand
van indicatorvariabelen gemeten kunnen worden (zie ook §5.3). De case studies kunnen

behulpzaam zijn bij het identificeren van de juiste indicatorvariabelen. Op deze wijze
vergemakkelijken case studies de uitvoering van een survey (Miles en Huberman, 1984). De
functies sluiten aan op Eisenhardt (1989), die het genereren van theorie op basis van case
studies uitsplitst in twee stappen: het ontwikkelen van definities en maatstaven voor de
constructen en het aanbrengen van relaties tussen de constructen.
Een belangrijk verschil met Eisenhardt (1989) heeft betrekking op de beschikbare theorie.

Eisenhardt (1989) gaat, zoals gezegd, van start met een minimum aan theorie. De reden
hiervoor is dat zij vooral een rol ziet voor haar case studies in de beginfase van onderzoek,
als weinig bekend is over een fenomeen, of in situaties waarin een frisse kijk nodig is op een
verschijnsel dat al onderzocht is, bijvoorbeeld omdat opmerkelijke empirische resultaten van
een toetsing hiertoe aanleiding geven. Met andere woorden, als geen bevredigende of
helemaal geen theorie beschikbaar is. Het overzicht van literatuur dat in het vorige hoofdstuk
gegeven is, geeft geen aanleiding om te veronderstellen dat deze condities ook volledig

1() Interessant om te vermelden  is dat Eisenhardt  met haar artikel  uit  1989 de toorn  van  Dyer
en Wilkins over zich heeft afgeroepen. Volgens Dyer en Wilkins (1991) vertoont de aanpak,
zoals gepropageerd door Eisenhardt  ( 1989), teveel kenmerken van onderzoek dat gericht   is   op
het toetsen van hypothesen. De aanbeveling om een duidelijke focus in het onderzoek aan te
brengen bijvoorbeeld leidt tot het al dan niet bevestigen van of voortbouwen op bestaande
theorieen. Case studies kunnen dan niet langer een voorbeeldfunctie ten behoeve van het
ontstaan van nieuwe paradigma's vervullen. Van de benadering van Yin (1989) zouden Dyer
en Wilkins (1991) waarschijnlijk nog veel minder gecharmeerd zijn. Eisenhardt (1989)
prefereert immers een minimum aan theorie in de beginfase, terwijl Yin (1989) uitgaat van een
vooraf ontwikkelde theorie.
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gelden voor het fenomeen dat in deze studie centraal staat. Literatuur over divisiestructuren,
rollen van hoofdkantoren en diversificatiestrategieen bleek in vrij ruime mate voorhanden te

zijn. Aan het einde van het tweede hoofdstuk begonnen zich reeds de contouren van een

bruikbaar theoretisch raamwerk af te tekenen. De noodzaak om volledig afgezonderd

hiervan theorie te ontwikkelen op basis van case studies lijkt niet aanwezig te zijn.

De implicatie is dat de case studies weliswaar bijdragen aan de theorievorming in dit
onderzoek, maar dat ze niet zullen resulteren in een compleet nieuwe theorie. De nadruk ligt

eerder op illustratie  van de literatuur en theorie. De behoefte hieraan wordt gekweekt  door

de soms hoge mate van abstractie, veroudering en fragmentatie en de soms zwakke en
eenzijdig Angelsaksische basis, waarop reeds in het eerste hoofdstuk gewezen is.

Voorstructurering
Miles en Huberman (1984) zetten zich af tegen purisme bij het toepassen van de inductieve

methode. Ook inductivisten gaan uit van een kader, maar ze onderscheiden zich door dit
grotendeels impliciet te laten. De wetenschap is volgens Miles en Huberman (1984) beter

gediend met het vooraf expliciet maken van onderzoeksvragen, selectie van cases, instru-

menten en dergelijke. Eisenhardt (1989 en 1991) en Yin (1989) zijn eveneens voorstander

van een dergelijke voorstructurering. Het volgen van een duidelijk protocol verhoogt

bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van case studies (Yin, 1989).

Voorstructurering lijkt dan ook wenselijk. De mate daarvan varieert echter. Zo kan uit het
voorgaande afgeleid worden dat Yin (1989) uitgaat van een theorie, telwijl Eisenhardt

(1989) zo weinig mogelijk theorie prefereert. Miles en Huberman (1984) presenteren de

mate van voorstructurering als een trade-06 Een lage mate van voorstructurering schept een

grote gevoeligheid voor de specifieke omstandigheden van afzonderlijke cases. De onderlin-

ge vergelijkbaarheid van cases wordt echter bemoeilijkt, wegens het ontbreken van een

standaard opzet. Bovendien resulteren hoge kosten en een lange doorlooptijd, vanwege de

uitgebreide verzameling en verwerking van gegevens. Een hoge mate van voorstructurering
is efficienter en genereert vergelijkbare en daardoor wellicht beter te generaliseren resulta-

ten. Hier staat tegenover dat de gevoeligheid voor de bijzonderheden van de individuele

cases vermindert en dat de gegevens misschien ten onrechte geisoleerd worden van hun

context om conclusies over de cases heen te kunnen trekken. Factoren die de keuze van de

mate van voorstructurering beinvloeden, zijn de besehikbare tijd, het aantal cases en de

vertrouwdheid met het onderwerp. Bij een ruime beschikbaarheid van tijd, een enkele case

en weinig vertrouwdheid met het onderwerp ligt de keuze voor een lage mate van voorstruc-

turering voor de hand. Weinig tijd, meerdere cases en bekendheid met het onderwerp pleiten

voor sterke voorstructurering. Gegeven de, zelfs in een promotietraject, schaarsheid van tijd,

de uitvoering van meerdere cases plus de uit het tweede hoofdstuk sprekende betrekkelijk

grote bekendheid met het onderwerp is hier gekozen voor een tamelijk hoge mate van
voorstructurering Daarbij is wel plaats ingeruimd voor wat Eisenhardt (1989, p. 539)
aanduidt als 'controlled opponunism' Voortschrijdend inzicht kan volgens haar aanleiding
geven tot het toevoegen van cases en het aanpassen van de methoden om gegevens te
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verzamelen, waaronder aanvullingen op de gestelde vragen en de gebruikte bronnen.

In het navolgende wordt de hier toegepaste voorstructurering kort uiteengezet aan de hand
van de onderzoeksvraag, het conceptuele kader, de selectie van cases, de gegevensverzame-
ling en tenslotte de gevolgtrekking. Deze elementen vormen de grootste gemene deler van de
door Eisenhardt (1989), Miles en Huberman (1984) en Yin (1989) aanbevolen ontwerpen
van case studie onderzoek.

Onderzoeksvraag
Aan de hand van onderzoeksvragen kan een zekere focus in het onderzoek bereikt worden
(Eisenhardt, 1989; Miles en Huberman, 1984). Dit reduceert het gevaar dat de onderzoeker
verpletterd wordt door een veelheid van gegevens (Eisenhardt, 1989). De onderzoeksvraag
die centraal staat bij de uitvoering van de case studies is reeds opgenomen in het eerste

hoofdstuk (zie §1.4). Meer gedetailleerde onderzoeksvragen worden afgeleid uit het
conceptuele kader.

Conceptueel kader
Als uitgangspunt is de stand van zaken aan het einde van het tweede hoofdstuk genomen. Dit
hoofdstuk is afgesloten met een aantal aspecten van rollen van hoofdkantoren die in de
literatuur als zijnde belangrijk naar voren komen (zie §2.6). Aan de relaties tussen deze
aspecten is weinig aandacht besteed. De aspecten vormen tezamen het conceptuele kader.
Dit kader houdt ongeveer het midden tussen Eisenhardt (1989) en Yin (1989). Dat wil
zeggen, het is meer uitdrukkelijk aanwezig dan bij Eisenhardt (1989), maar minder strak

voorgestructureerd dan bij Yin (1989).
Aan de hand van het conceptuele kader zijn concrete onderzoeksvragen geformuleerd. Deze
onderzoeksvragen zijn gehanteerd als leidraad   bij het uitvoeren   van   de case studies.    Het
betreft de volgende onderzoeksvragen:
• Welke activiteiten ontplooit de onderneming en welke concernstrategie valt hieruit af

te leiden?
•        Wat is de organisatiestructuur van de onderneming?
•         Hoe vindt de strategiebepaling voor de divisies plaats?
•        Hoe worden financitle middelen gealloceerd naar de divisies?
•        Hoe worden de divisies en hun managers beoordeeld?
•        Hoe worden de managers van de divisies beloond?

•        Op welke wijze worden de divisies en hun onderdelen geherstructureerd?
•        Hoe vindt de selectie van managers van de divisies en andere medewerkers plaats?
•    In welke mate worden managers en andere medewerkers uitgewisseld tussen de

divisies?
0      In welke mate wordt gebruik gemaakt van instrumenten om de divisies te codrdine-

ren?

• Welke diensten verleent het hoofdkantoor aan de divisies?
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Hieraan zijn vragen met een meer inleidend of uitleidend karakter toegevoegd:
•        Wat is de historie van de onderneming?
• Welke belangrijke ontwikkelingen hebben zich na het verrichten van de case studie

voorgedaan?

•        Hoe is het hoofdkantoor van de onderneming georganiseerd?
•        Wat wordt door de betrokkenen gezien als de toegevoegde waarde van het hoofdkan-

toor?

De operationalisatie van de vragen kan in de praktijk uiteraard aangepast worden.

Selectie

'Empirical  research  is  often a  matter  of progressively  lowering  your  aspirations.'

Hiermee willen Miles en Huberman (1984, p. 36) aangeven dat keuzes gedaan moeten

worden, tenzij de onderzoeker bereid is het grootste deel van zijn professionele carriare te

wijden aan een enkele studie. Dit betekent dat een steekproef getrokken moet worden, ofwel,
om verwarring met survey onderzoek te voorkomen, selectie van cases plaats dient te
vinden.
Om te beginnen moet gekozen worden tussen een enkele case en meerdere cases. Het

ongewone, zeldzame of kritieke geval vereist bijna per definitie een enkele case studie. Een
enkelvoudige studie bespaart bovendien op tijd en kosten (Yin, 1989). Het uitvoeren van
meerdere cases wordt als robuuster gezien (Yin, 1989). Meerdere cases verschaffen de
mogelijkheid tot replicatie en extensie (Eisenhardt, 1991). Replicatie houdt in dat individuele
cases gebruikt kunnen worden voor een onafhankelijke corroboratie van de conelusies.

Extensie betekent dat een meer complete theorie ontwikkeld kan worden. Deze eigenschap-

pen, gecombineerd met de afwezigheid van een exceptioneel geval, leiden hier tot de
beslissing meerdere cases te bestuderen.
Het daadwerkelijk selecteren van de cases moet niet geschieden conform de logica die
gevolgd wordt bij een survey (Eisenhardt, 1989; Miles en Huberman, 1984; Yin, 1989).
Cases moeten doelbewust geselecteerd worden, in plaats van een willekeurige steekproef uit
een populatie te vormen. De aanbeveling van Eisenhardt (1989) om cases te selecteren die

onderling uiteenlopen wordt hier opgevolgd. Aldus is gestreefd naar selectie van onderne-

mingen die varieren qua concernstrategie (bijvoorbeeld in sterke mate gediversificeerd
versus in beperkte mate gediversificeerd) en hoofdkantoor (bijvoorbeeld groot versus klein).
Daarnaast is getracht spreiding over verschillende bedrijfstakken (bijvoorbeeld industrieel

versus dienstverlening) te bereiken. De bedrijfstak zou namelijk van invloed kunnen zijn op
de diversificatiestrategie en op de relaties tussen een hoofdkantoor en zijn divisies (zie ook
subparagraaf 5.4.4). Tenslotte is geprobeerd niet alleen beursgenoteerde ondernemingen te

selecteren. De bestaande literatuur wordt vrijwel exclusief betrokken op dit type onderne-
mingen. Interessant is om na te gaan wat een afwijking van deze praktijk oplevert. De
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geselecteerde ondernemingen verschillen niet voor wat betreft de organisatiestructuur. Alle
bezitten een variant van de divisiestructuur, aangezien deze als uitgangspunt genomen is in
dit onderzoek (zie hoofdstuk  1).  Ook het land van oorsprong varieert niet. Een vergelijking
van ondernemingen die afkomstig zijn uit verschillende landen kan heel boeiend zijn, maar
zou hier te ver voeren. Het onderzoek blijft dus beperkt tot Nederlandse ondernemingen, die

natuurlijk wel in meer of mindere mate geYnternationaliseerd kunnen zijn.

Gegevensverzameling
Bij het uitvoeren van case studies kunnen verscheidene instrumenten en bronnen gebruikt
worden om gegevens te verzamelen (Eisenhardt, 1989; Miles en Huberman, 1984; Yin,
1989). Het combineren hiervan kan volgens Yin (1989) de validiteit, overtuigingskracht en
nauwkeurigheid van een studie vergroten. In het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt
van interviews en raadpleging van documenten. Andere methoden, zoals participerende
observatie en bestudering van fysieke voorwerpen, zijn hier nauwelijks toepasbaar.
De interviews zijn vooral gehouden onder functionarissen van het hoofdkantoor die
deskundig zijn ten aanzien van de organisatie en de strategie van de betreffende ondernemin-
gen. Voorbeelden van functies die zij bekleedden zijn directeur van de onderneming,
voorzitter van de Raad van Bestuur, secretaris van de Raad van Bestuur en hoofd van een
afdeling die zich bezighield met de strategie, organisatie of ontwikkeling van de onderne-

ming. Bij voorkeur zijn in elke onderneming meerdere functionarissen geinterviewd en zijn
ook divisiemanagers ondervraagd. Dit is echter niet in alle gevallen haalbaar gebleken. Soms
bleek het zinvol te zijn dezelfde persoon meerdere malen te interviewen. Een interview nam
gemiddeld genomen 2,5 uur in beslag. De op schrift gestelde resultaten van de interviews
zijn teruggekoppeld naar de gernterviewde personen. Dit is niet alleen een kwestie van
beleefdheid, maar kan ook nieuw materiaal genereren en verhoogt de validiteit van het
onderzoek (Yin, 1989).
Per onderneming zijn zowel interne als externe documenten geraadpleegd. Interne documen-
ten zijn door de ondememing zelf opgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan financiele
verslagen, bedrijfshistories, organisatieschema's en bedrijfspresentaties. Externe documenten

zijn bijvoorbeeld artikelen die verschenen zijn in de financieel-economische pers, in het
bijzonder in Het Financieele Dagblad (FD), Financieel Economisch Magazine (FEM) en
NRC Handelsblad, en rapporten die door financieel analisten opgesteld zijn.
Hierboven is opgemerkt dat van de case studies verwacht wordt dat zij een zekere bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van het theoretisch raamwerk en de toetsing daarvan (zie de
hoofdstukken 4 en 5). Derhalve zijn zij reeds in de jaren 1992 en 1993 uitgevoerd. Enige
veroudering is hierdoor onvermijdelijk. Dit is ten dele ondervangen door de bestudering van
de financiele verslagen en de artikelen die verschenen zijn in de financiele pers door te laten
lopen tot 1997.
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Gevolgtrekking
In de benadering die Eisenhardt (1989) voorstaat volgen op de verzameling van gegevens
diverse stappen. Hierin worden bijvoorbeeld de gegevens van elke case geanalyseerd,

patronen over de cases heen gezocht, hypothesen gevormd en vergelijkingen getrokken met
bestaande literatuur. Deze stappen zijn uitstekend verklaarbaar vanuit haar streven naar het

genereren van theorie. Gezien het hoofddoel van de case studies in dit onderzoek is het

vervolg op de dataverzameling hier minder zwaar aangezet. Geprobeerd is om de case
studies op zich goede illustraties te laten zijn van de theorie en literatuur. In navolging van

Dyer en Wilkins (1991, p. 613) zou gesproken kunnen worden van het scheppen van goede
'stories' als oogmerk. Indien van toepassing wordt hieraan bij de ontwikkeling van het
theoretisch raamwerk en de operationalisatie van de constructen gerefereerd.

§3.3 /EGON

LEGON    is een internationaal opererend verzekeringsconcern, waarvan de oorsprong    in

Nederland  ligt.  In 1991 realiseren ongeveer 11.000 medewerkers een omzet  van  ruim  hfl.

13,5 mrd.
Hieronder wordt om te beginnen ingegaan op het gehele concern. Dit geschiedt aan de hand

van belangrijke kenmerken als de historie, recente ontwikkelingen, activiteiten en organisa-
tiestructuur. Daarna staan het hoofdkantoor van AEGON en zon rollen centraal.

Historie
/EGON ontstaat in 1983 door een fusie tussen AGO en ENNIA. Beide maatschappijen zijn

op hun beurt eind jaren zestig gevormd door het samengaan van verscheidene bedrijven.
Aan de benamingen van deze bedrijven is de naam AEGON ontleend." Na de fusie worden

eerst de bestaande activiteiten op orde gebracht. Onderdelen worden anders georganiseerd of
afgestoten. Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig expandeert het concern in sterke mate

door middel van acquisities. Aan de hand van het onderscheid tussen Nederland, de rest van

Europa en Noord-Amerika wordt iets dieper ingegaan op de ontwikkelingen.

Nederland
Na de fusie wordt besloten in Nederland een structuur met regionale projit centres in le
voeren. Dit blijkt echter te resulteren in een felle onderlinge concurrentie. In 1985 vindt
daarom een herorientatie plaats en wordt een verantwoordelijke centrale directie aangewe-
zen. Ten aanzien van verzekeringen worden enkele onderdelen verkocht. Het betreft De
Twaalf Gewesten en de activiteiten inzake inkomende herverzekeringen. De ziektekostenpor-
tefeuille wordt  in 1992 ondergebracht  in een alliantie  met  NUTS. Hier tegenover staan

"Geinteresseerden in een uitvoerige beschrijving van de voorgangers van /EGON kunnen
Gales (1986) raadplegen.
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acquisities, zoals die van de NVG in 1986. Op bancair gebied expandeert /EGON door
overname van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank (FGH Bank), inclusief haar dochter
Van Haften. Na aankoop van een deel van J.P. Morgan Nederland in 1990 wordt laatstge-
noemde herdoopt tot Bank van Haften Labouchere. Een jaar eerder is Spaarbeleg nieuw
leven ingeblazen.

Rest Europa
De bestaande activiteiten in overig Europa worden vanaf de tweede helft van de jaren tachtig
door acquisities versterkt. In Spanje koopt het concern twee maatschappijen. In Belgie
worden de activiteiten uitgebreid door de acquisitie van Precam in 1991. AEGON ontplooit
verder activiteiten in Griekenland, Portugal. Groot-Brittannie en Hongarije. In de meeste

gevallen wordt daartoe een bestaande onderneming geheel of gedeeltelijk overgenomen.

Noord-Amerika
Zowel AGO als ENNIA ontplooiden activiteiten in Noord-Amerika. De participaties in
Crown X, een Canadese verzekeraar, en International Bank, een conglomeraat, worden niet
lang na de fusie verkocht. In 1986 neemt AEGON Monumental over. Twee jaar later worden
de activiteiten gehergroepeerd, waarbij een divisiestructuur ingevoerd wordt. In de jaren die
hierop volgen pleegt AEGON verscheidene aanvullende acquisities. Het vermelden waard is
verder dat het concern in 1991 notering verkrijgt aan de New York Stock Exchange
(NYSE).

Recente ontwikkelingen
Ook de beschrijving van belangrijke gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben na uitvoering
van de case studie wordt opgesplitst in geografische gebieden.

Nederland
/EGON acquireert op verzekeringsgebied diverse bedrijven.    In 1992 wordt bijvoorbeeld
UBO overgenomen. UBO is een verzekeringsmaatschappij met tussenpersonen in loondienst,
die vooral actief is in levensverzekeringen. Wegens een conflict over het gevoerde beleid
doet de ondememing in 1994 afstand van het minderheidsbelang in de alliantie NUTS-
JECON. Een jaar later keert EGON middels een samenwerkingsverband met ONVZ terug

in ziektekostenverzekeringen. De bancaire activiteiten worden versterkt door de overname

van Legio-Lease, een bedrijf dat effecten aan beleggers least. Vastgoedbank FGH Bank
wordt daarentegen niet langer gerekend tot de kernactiviteiten. Opmerkelijk is het grote
succes van Spaarbeleg. Vijftien maanden na de lancering van een nieuwe spaarvorm in 1991
ontvangt deze dochter bijvoorbeeld al haar miljardste spaargulden. In 1996 verkoopt AEGON

zijn vijftien bungalowparken. Deze genereren weliswaar een redelijk rendement, maar
behoren niet langer tot de kernactiviteiten van /EGON.
Voor wat betreft de organisatiestructuur wordt in  1993 het voornemen tot hergroepering van

de verzekeringsactiviteiten over de vestigingen in Den Haag en Leeuwarden bekendgemaakt.
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De indeling zal daardoor marktgerichter worden. Dochterbedrijven UBO, Spaarbeleg en
NVG van ZEGON Nederland blijven buiten de aangekondigde reorganisatie. Hetzelfde geldt
voor de bedrijven die rechtstreeks onder AEGON N.V. geplaatst zijn, zoals de FGH Bank. In
1996 wordt de organisatie van /ECON Nederland andermaal gewijzigd. De directie geeft
niet langer direct leiding aan de business units, maar zal zich op een wat grotere afstand gaan
bezighouden met bijvoorbeeld strategische aangelegenheden.

Rest Europa
In overig Europa concentreert iEGON zich verder op Groot-Brittannie, Spanje en Hongarije.
De Engelse schadeverzekeringsmaatschappij wordt weliswaar verkocht.     In 1993 wordt
tEGON echter eigenaar van Scottish Equitable plc, waarbij een Schotse onderlinge levens-

verzekeringsmaatschappij haar activiteiten onderbrengt. In Spanje worden de activiteiten
door acquisities uitgebreid. In 1994 koopt /EGON de nog ontbrekende vijfentwintig procent
van het eerder verworven Hongaarse bedrijf.
Uit twee Europese landen trekt /EGON zich terug. In 1993 wordt de deelname in een
Griekse joint venture beeindigd. Een jaar later verkoopt ZEGON zon Belgische dochter, die
deel uitmaakte van de case studie. De resultaten die behaald werden met schadeverzekerin-
gen, in het bijzonder met autoverzekeringen, lieten te wensen over. Na een reorganisatie trad
een duidelijke verbetering op. Omdat het perspectief   op het bereiken   van een adequate
schaalgrootte evenwel onvoldoende is, valt het besluit tot afstoting. In 1995 blijkt dat /EGON
toch weer een dochterondememing in Belgit opgericht heeft. Het gaat hier echter om een
satelliet van Spaarbeleg.
Spaarbeleg heeft inmiddels ook Duitsland betreden. De Duitse marla is bijzonder gesloten,
onder meer omdat de verkoop van verzekeringen niet via onafhankelijke tussenpersonen

verloopt, maar in handen is van agenten die in loondienst van de verzekeringsmaatschappijen
zijn. Spaarbeleg zet dan ook een eigen verkooporganisatie op. Het produkt, Moneymaxx
geheten, is gebaseerd op Koersplan, dat in Nederland zeer succesvol is.
Een poging om de Noorse verzekeringsmaatschappij Vital Forsikring over te nemen strandt
definitief in 1996. jEGON is overtroefd door een volgens het concern te hoog bod van Den
norske Bank. Deze tegenvaller valt echter in het niet bij de mededeling die op de valreep van

1996 gedaan wordt.

Noord-Amerika
Eind 1996 wordt bekendgemaakt dat AEGON voor ruim hfl. 6 mrd. de verzekeringsactivitei-
ten van Providian Corporation uit de Verenigde Staten acquireert. Het betreft de grootste
overname die ooit door een Nederlandse financiele instelling in het buitenland gedaan is.
Gemeten naar beurswaarde stijgt /ECON hierdoor van de tiende naar de zevende plaats op
de lijst van de grootste verzekeringsconcerns ter wereld.
Ook in voorafgaande jaren heeft AEGON zijn activiteiten in de Verenigde Staten door
overnames uitgebreid. Vanuit de Amerikaanse vestiging is bovendien in 1995 een omvang-
rijk belang genomen in de verzekeringsdochter van Bannacci, de grootste bank in Mexico.



BESTURING DOOR HET HOC)FDKANTOOR EN DIVERSIFICATIE

Mexico vormt niet de enige opkomende markt waarin /EGON actief wordt. In Taiwan wordt
in 1993 een kantoor geopend. In 1996 verkrijgt /EGON een vergunning voor het verkopen
van  levensverzekeringen op de Filipijnen.

Activiteiten
De hoofdactiviteit van /EGON is verzekeren. Hieruit vloeit voort dat het concern ook een

grote belegger is. Premie-inkomsten moeten immers gereserveerd worden om in de
toekomst uitkeringen te kunnen   doen.    In    1991    zijn de verzekeringsactiviteiten   goed   voor

ongeveer 94 procent van de totale omzet. Ongeveer twee derde deel hiervan heeft betrekking

op levensverzekeringen. Het resterende deel is voor rekening van schadeverzekeringen.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld ING en Fortis is /EGON beslist geen bankverzekeraar.

Desalniettemin ontplooit de onderneming enkele baneaire activiteiten. Dit gebeurt vooral via

de dochterondernemingen FGH Bank en Bank van Haften Labouchere. De eerstgenoemde
wordt getypeerd als een vastgoedbank. De Bank van Haften Labouchere biedt institutionele

beleggers, banken, bedrijven en vermogende particulieren financiele diensten   aan.    Deze

bancaire activiteiten zorgen samen met de exploitatie van bungalowparken in Nederland en

Duitsland voor het overblijvende deel van de omzet.

Geconcludeerd kan worden dat AEGON slechts in beperkte mate gediversificeerd   is.   Voor
zover sprake is van diversificatie kan deze voor het grootste deel getypeerd worden als

verwant, aangezien tussen levens- en schadeverzekeringen belangrijke overeenkomsten
aanwezig lijken te zijn. De bancaire en zeker de recreatieve activiteiten zijn in veel mindere

mate verwant, maar maken slechts een gering decl van het totaal uit. De gevolgde diversifi-

catiestrategie leent  zich  dus  niet  zo  goed voor risicospreiding.   De  aard  van de produkten  en
de geografische spreiding van de activiteiten zorgen ervoor dat de ontwikkeling van de
resultaten van AEGON desondanks zeer stabiel verloopt.

De belangrijkste landon waarin ,(EGON werkzaam is zijn de Verenigde Staten en Nederland.

Van  de   in 1991 geboekte omzet   is 35 procent uit Amerika  en 56 procent uit Nederland

afkomstig. Het resterende omzetdeel wordt gerealiseerd in andere Europese landen, waarvan

Spanje en Groot-Brittannie de voornaamste zijn. AEGON streeft naar een verbetering van het

geografisch evenwicht door middel van internationale expansie. Daarbij moet echter

meegenomen worden dat verzekeringsactiviteiten overwegend multidomestic in plaats van

global zijn (zie Hout. Porter en Rudden, 1982). Tussen landen bestaan nog steeds belangrij-
ke verschillen ten aanzien van wetgeving, bijvoorbeeld inzake belastingen en aansprakelijk-

heid, overheidstoezicht, distributiekanalen, welvaart, taal en cultuur. In een land kunnen

aanzienlijke schaalvoordelen bereikt worden, bijvoorbeeld op de gebieden distributie,
marketing en automatisering. Teneinde deze lokale schaalvoordelen te realiseren streeft

/EGON naar het innemen van een omvangrijke positie in de landen waarin het actief is. Als
de geografische expansie verspreid over een groot aantal landen plaats zou vinden, dan
zouden slechts de schaalvoordelen op concernniveau behaald kunnen worden (zie het
onderdeel hoofdkantoor van deze studie).
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De verticale integratie van /EGON is beperkt. /EGON distribueert zijn produkten vooral via
onathankelijke tussenpersonen. In mindere mate wordt gebruik gemaakt van andere kanalen.

Spaarbeleg bijvoorbeeld benadert klanten rechtstreeks.

Orgamsatiestructuur
/EGON is opgebouwd uit een hoofdkantoor en verscheidene group units. Gegeven de
overwegend multidomestic natuur van verzekeringen en de internationalisering van ,EGON

mag het geen verbazing wekken dat de laatste vooral landelijk ingedeeld zijn. Uitzonderin-

gen zijn onder meer de FGH Bank en de Bank van Haften Labouchere. Belangrijke group
units zijn /EGON USA en AEGON Nederland. Spaarbeleg en de NVG zijn bij de laatstge-
noemde ondergebracht.
Boven de units in de overige Europese landen is in het begin van de jaren negentig het
Executive Committee Europe geplaatst. Dit comita heeft drie leden. Twee hiervan zijn
executive vice-presidents van de internationale organisatie van /EGON. Het derde lid is
tevens lid van de Raad van Bestuur van ,EGON. Elk lid richt zich op een ander geografisch

gebied en onderhoudt contacten met de units die in dit gebied gevestigd zijn. Het manage-
ment van de units kan zo op een snelle wijze informatie uitwisselen en voorgenomen
beslissingen toetsen.

Bij de besturing van de units zijn verder de lokale Raden van Commissarissen van belang. In
de Raad van Commissarissen van een unit heeft minimaal 66n lid van de Raad van Bestuur

zitting. De Raad van Commissarissen van ,EGON Belgie bijvoorbeeld bestaat onder meer uit
de drie leden van het Executive Committee Europe, dat op zijn beurt weer 66n lid van de
Raad van Bestuur van lEGON telt. Een lokale Raad van Commissarissen komt periodiek

bijeen. Goedkeuring moet verleend worden aan strategische plannen, budgetten, acquisities,
desinvesteringen, benoemingen van topmanagers, omvangrijke reorganisaties en ingrijpende

wijzigingen in de salarissystematiek. Deze zaken moeten ook goedgekeurd worden door de
Raad van Bestuur van 1EGON, zodat sprake is van een systeem van dubbele goedkeuring.

Hoofdkantoor
Het hoofdkantoor omvat de Raad van Bestuur en de concernstaf. De concernstaf is opge-
bouwd uit een aantal organen. Hieronder worden de onderdelen van het hoofdkantoor

besproken.

Raad van Besmur (6 leden)
De Raad van Bestuur draagt zorg voor de belangen van alle partijen die direct of indirect bij
het concern betrokken zijn. Meer specifieke verantwoordelijkheden zijn het bepalen van de
richting van het concern, het uitvoeren van de mission statement, het verschaffen van

leiderschap en het bepalen van de cultuur van het concern. Bij de besluitvorming door de
Raad ligt de nadruk op vijf zaken. Dit zijn het aantrekken van financiele middelen, het
investeren van deze middelen in geschikte activiteiten, het benoemen van de hogere

managers, het monitoren van de prestaties van deze managers en van de activiteiten waaraan
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zij leiding geven en tenslotte het ondememen van corrective action. In dit overzicht zijn de
meeste rollen voor het hoofdkantoor die in het tweede hoofdstuk onderscheiden zijn
herkenbaar. Het gaat hier om ontwikkeling, beheersing, benoeming en interventie. Coordi-
natie en dienstverlening worden niet expliciet genoemd.
De taakverdeling binnen de Raad van Bestuur is zowel functioneel als geografisch. Er is
uiteraard een voorzitter. Een lid houdt zich bezig met financien, een volgend lid met
beleggingen. De resterende drie leden zijn ieder gericht op Amerika, Nederland of overig
Europa.

De Raad van Bestuur wordt ondersteund door een aantal concernstaforganen.

Secremriaat (28 medewerkers)
Het Secretariaat assisteert de Raad van Bestuur. Belangrijk is de ondersteuning bij het
voldoen aan de vennootschappelijke en statutaire verplichtingen. Het Secretariaat regelt
bijvoorbeeld de bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur, de
aandeelhouders    en de Vereniging AEGON. Ook vervult het Secretariaat   een    rol    bij    de
contacten met de group units.

Planning (4 medewerkers)
Planning ondersteunt de Raad van Bestuur bij het vaststellen van de strategische richting van
de groep. Dit betekent niet dat de afdeling strategische plannen opstelt. De afdeling voert

analyses uit, waarvan de bevindingen gepresenteerd worden aan de Raad van Bestuur en aan
individuele leden daarvan. Een andere taak is ondersteuning bij acquisities, met name in

gebieden waar AEGON nog niet goed vertegenwoordigd is. Verder dirigeert de afdeling het
planningsproces, zowel op het niveau van het concern als dat van de units. De units kunnen
in geval van strategische vraagstukken een beroep doen op Planning. Vooral aan units die te
klein zijn om vaardigheden op het gebied van strategische planning te bezitten kan ondersteu-

ning geboden worden. Tenslotte draagt Planning de strategie van  EGON uit, zowel binnen
het concern als daarbuiten.

Financi#n (21 medewerkers)
Financien verschaft informatie aan de Raad van Bestuur, zodat deze in staat is de units te
controleren en zonodig acties te ondernemen. De afdeling houck zieh verder bezig met de
externe financiele rapportage. Financien kan desgewenst ook acquisitieprojecten ondersteu-
nen. Tenslotte genereert de afdeling gegevens die de units gebruiken bij hun calculaties,
zoals disconteringsvoeten.

Aauariaat (4 medewerkers)
Deze afdeling verschaft actuariele analyses over de units aan de Raad van Bestuur. Het
Actuariaat houdt bovendien toezicht op de prijsstelling door de units en adviseert deze
hierover. Verder worden de berekening van netto contante waarden, het management van
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activa en passiva en aequisitieprojecten ondersteund. Tot slot moet het Actuariaat goedkeu-
ring verlenen aan de periodieke cijfers.

Fiscate Bken (6 medewerkers)
De afdeling adviseert de Raad van Bestuur aangaande de internationale fiscale positie van
LEGON. Daarnaast behandelt de afdeling alle fiscale aangelegenheden die het concern
betreffen in Nederland en, indien noodzakelijk, ook daarbuiten. Het vermelden waard is dat
Fiscale Zaken het lokale Nederlandse management ondersteunt op het gebied van belastin-

gen.

Juridische Zaken (9 medewerkers)
Juridische Zaken staat de Raad van Bestuur bij op juridisch gebied. Bovendien worden units
die onvoldoende juridisch geschoold personeel bezitten of ontoereikende juridische expertise
hebben op bepaalde gebieden ondersteund. Juridische zaken die betrekking hebben op het
personeel van het concern of de organisatie in Nederland zijn eveneens voor rekening van
Juridische Zaken. Ook is de afdeling in staat om hulp te verlenen bij acquisitieprojecten.
Soms is het noodzakelijk dat Juridische Zaken op de hoogte is van de juridische kwesties die

bij de units spelen.

Beleggingen (4 medewerkers)
Deze afdeling heeft als missie het beschermen van de balans van het concern door middel
van codrdinatie. Daartoe worden verschillende taken vervuld. Beleggingen adviseert

bijvoorbeeld de Raad van Bestuur op beleggingsgebied. Met de units wordt een intensieve
band onderhouden. De uitvoering van de beleggingsactiviteiten in de verschillende landen is
in handen van de units zelf. Vanuit Beleggingen wordt evenwel toezicht gehouden, vooral op

de plannen en de kwaliteit van het personeel inzake beleggingen. De lokale beleggingsafde-
lingen worden ondersteund, onder meer door het verschaffen van macro-economische
projecties. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat Beleggingen samenwerking tussen de
units stimuleert.

7lzesaurie (11 medewerkers)
Thesaurie houdt zich bezig  met de geldstromen  in het concern. Dit houdt diverse activiteiten
in. Ook hier is de adviesfunctie voor de Raad van Bestuur te vinden. De afdeling plant
bovendien de behoefte aan financiele middelen en trekt deze vervolgens aan, coOrdineert de

geldstromen in het concern en onderhoudt de relaties met beleggers. De units worden

geadviseerd inzake het efficiente gebruik van vermogen. Voor de Nederlandse organisatie
verricht Thesaurie diensten als cash management.

Public Relations (5 medewerkers)
Public Relations ondersteunt de Raad van Bestuur bij de externe en interne communicatie.
De afdeling onderhoudt bijvoorbeeld contacten met de pers en verzorgt het huisblad. De
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units zorgen voor hun eigen public relations, maar worden hierbij geholpen door het
concernstaforgaan.

Management Development (6 medewerkers)
Management development draagt bij aan de continuYteit in de beschikbaarheid van goede

managers. Daartoe verzamelt de afdeling informatie over bepaalde hoge posities  in  het
concern en mogelijke kandidaten   voor deze posities. Verder wordt assistentie geleverd   bij
het aantrekken en de outplace,nent van topfunctionarissen. Tot de activiteiten behoort
eveneens de ontwikkeling van internationale managementcursussen. Ook worden belonings-

systemen, zoals het wereldwijde aandelenoptieplan ontwikkeld en onderhouden. Manage-
ment Development verzorgt bovendien de uitwisseling van medewerkers tussen de units en
in Nederland. Voor de onderdelen in Nederland worden door de afdeling nog enkele

specifieke activiteiten verricht. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aantrekken van jonge
afgestudeerden.

Inclusief de Raad van Bestuur telt het hoofdkantoor ruim honderd medewerkers. In de
toekomst kan dit aantal nog iets afnemen, hoewel de huidige omvang reeds beperkt lijkt te

zijn. Dit past binnen het streven naar decentralisatie dat binnen de onderneming heerst. Een

belangrijke reden voor decentralisatie is de eerder aangehaalde multidomestic aard van de
bedrijfstak waarin jEGON werkzaam is. De grote verschillen tussen de landen zorgen ervoor
dat een sterke centralisatie van activiteiten op het hoofdkantoor weinig zinvol is. Bij
centralisatie zouden kostenbesparingen niet of nauwelijks gerealiseerd kunnen worden,
terwijl de units in mindere mate in zouden kunnen spelen op hun lokale omstandigheden. De

werkzaamheden die resteren voor het hoofdkantoor zijn geconcentreerd op twee gebieden.

Het eerste gebied is beheersing van zaken die als wezenlijk voor /EGON gezien worden. Het
tweede is realisatie van schaalvoordelen op concernniveau. Beide gebieden komen tot

uitdrukking in de hierna behandelde rollen. In het laatste onderdeel van de studie wordt hier

nog expliciet op teruggekomen.
Ter afsluiting van het onderdeel hoofdkantoor volgt nog een opmerking aangaande zijn
internationale samenstelling. Vroeger gold in de Amerikaanse organisatie het gezegde 'Ifyou
ain 7  Dutch,   you  ain 7  much'. In toenemende mate worden  de  Raad van Bestuur.   de

concernstaven en ook de Raad van Commissarissen echter bemand door personen die geen
Nederlander zijn. Dit zorgt ervoor dat het hoofdkantoor internationaal georienteerd is en dat
buitenlanders zich erin kunnen herkennen.

Strategiebepaling
De units worden verondersteld hun activiteiten beter te kennen dan het hoofdkantoor. Zij zijn
bovendien verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Elke unit stelt dan ook haar eigen

strategisch plan op. Het concemplan van AEGON is daarbij richtinggevend. Dit plan stelt

prioriteiten. Als de units voldoende op orde zijn wordt bijvoorbeeld de suggestie gedaan om
uit te kijken naar acquisitiekandidaten. Ook is duidelijk gemaakt dat een voorkeur aanwezig
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is voor levensverzekeringen boven schadeverzekeringen.
Nadat een unit haar strategische plan opgesteld heeft, wordt dit besproken tijdens een
bijeenkomst van de lokale Raad van Commissarissen. De lokale Raad van Commissarissen
moet zijn goedkeuring verlenen aan het plan. Hetzelfde geldt voor de Raad van Bestuur van
,EGON.
Het strategisch plan wordt dus vervolgens voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Meestal
voorziet het concernstaforgaan Planning het plan hieraan voorafgaand van commentaar.

Planning kan eveneens reeds in een vroeger stadium van het proces betrokken worden. De
units kunnen de afdeling namelijk om advies vragen. Planning vervult aldus een intermedi-
erende rol tussen de units en de Raad van Bestuur.

Na de presentatie van het plan kan de Raad van Bestuur dit bijstellen. Dit gebeurt aan de
hand van vragen en opmerkingen. Voorbeelden hiervan zijn:  'Ga je niet teveel die kant op?',
'Heb je daarop gelet?'  en  'Kijk  daar  nog  eens  naar.'  Het  komt ook  voor  dat de  Raad  van
Bestuur een negatief oordeel velt over het plan en het betrokken management opdraagt
overleg te voeren met het concernstaforgaan Planning.
Aan de onderlinge afstemming van de plannen van de units hoeft niet veel aandacht besteed
te worden. De organisatiestructuur is vooral geografisch ingedeeld. Verzekeringsactiviteiten

zijn overwegend multidomestic. De werkzaamheden van de units beinvloeden elkaar slechts

in  beperkte mate. Belangrijk  is  dat de strategie  van  elke unit inspeelt  op de lokale omstandig-
heden. Dit heeft tot gevolg dat de gekozen strategie van land tot land uiteen kan lopen. In
tegenstelling tot Nederland volgt /EGON elders bijvoorbeeld eerder een nichestrategie voor
wat betreft de produkten en distributiemethoden. Binnen een land is de noodzaak tot

afstemming veel groter. Dit is echter met name voor rekening van het management van de
unit in het betreffende land.

Allocatie
De  Raad van Bestuur beslist  over de allocatie van financiele middelen  naar de units.  Dit

geschiedt op basis van een analyse van de voorstellen van de units. Een voorstel moet in
ieder geval passen binnen de strategie die voor de unit in kwestie geldt. Verder wordt
verwacht dat een bepaalde minimale rentabiliteit behaald zal worden. De units treden op
deze wijze als het ware met elkaar in concurrentie om toewijzing van fmanciele middelen. In
zekere zin concurreert ook het hoofdkantoor mee. Het hoofdkantoor doet namelijk acquisi-
tievoorstellen voor landen waarin kEGON geen of slechts kleine units heeft. Het hoofdkan-
toor kan ook overnames aan die voor een individuele unit eigenlijk te riskant zijn. Een
voorbeeld is de aankoop van de FGH Bank. Deze onderneming had veel potentieel in zich,
maar bracht tevens vrij omvangrijke risico's met zich mee. Deze risico's werden door het
hoofdkantoor als aanvaardbaar gezien, vanwege de grotere mogelijkheden tot risicosprei-

ding.
Van belang voor de wijze van beoordeling van de diverse voorstellen is het onderscheid
tussen nieuwe en bestaande activiteiten. Nieuwe activiteiten worden afzonderlijk bestudeerd
en al dan niet goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Dit geldt voor overschrijdingen van



BESTURING DOOR HET HOOFDKANTOOR EN DIVERSIFICATIE

de territoriale grenzen, zoals het starten van activiteiten in Portugal door AEGON Spanje.

Ook voor acquisities is afzonderlijke goedkeuring vereist, tenzij ze beneden een bepaald

bedrag blijven en bovendien passen binnen de reeds door de unit ontplooide activiteiten. De
financiele consequenties van de bestaande activiteiten komen tot uitdrukking in het budget,

dat in zijn geheel wordt beoordeeld. De Raad van Bestuur kan het budget al dan niet
goedkeuren of bepaalde accenten aanbrengen. Opvallend is dat de Raad van Bestuur niet

gespitst is op investeringen. Deze worden eveneens beoordeeld als onderdeel van het budget.
De reden is dat de investeringen zich bij verzekeringsmaatschappijen beperken tot computer-

systemen en gebouwen. De lokale Raden van Commissarissen buigen zich overigens weI
over de voorgenomen investeringen.
Voordat financiele middelen toegewezen kunnen worden, zullen ze beschikbaar moeten zijn.

De benodigde financiele middelen worden niet verkregen door het onttrekken van cashflows
aan de units. De winsten die units behalen worden opgeteld bij hun eigen vermogen. Dit stelt

ze in staat tot autonome groei onder handhaving van een goede solvabiliteit. Vooral voor de

financiering van acquisities moet een beroep gedaan worden op de kapitaalmarkten. Het
aantrekken van financiele middelen op deze markten behoort tot de activiteiten van het
hoofdkantoor. Het hoofdkantoor kan op dit gebied schaalvoordelen realiseren. Zo is jEGON
genoteerd aan de NYSE, terwijl dit voor een kleine maatschappij, vanwege de hoge vaste

kosten, niet aantrekkelijk is. Een voordeel van de notering is dat het eenvoudiger wordt om
een overname in de Verenigde Staten te betalen met eigen aandelen. Voor de verkopers

levert dit aldaar fiscale voordelen op. De aandelen die zij ontvangen zijn vervolgens
uitstekend verhandelbaar.

Beoordeling
Een unit en haar management kunnen bij diverse gelegenheden beoordeeld worden.

Belangrijk zijn de periodieke bijeenkomsten met de Raad van Commissarissen van de unit.

Tijdens deze bijeenkomsten vindt een formele evaluatie plaats. Daarnaast presenteert het

management zich jaarlijks aan de Raad van Bestuur in Den Haag. Tenslotte brengt de
voorzitter van de Raad van Bestuur van jEGON soms een bezoek aan de unit.

De beoordeling vindt vooral plaats op grond van een vergelijking van het budget en de
realisatie daarvan. Hierbij ligt de nadruk op concrete, meetbare gegevens. Het motto is

'afspraak is afspraak'. De vooraf afgesproken resultaten moeten behaald zijn.  Als dit niet het

geval is, zal het management met een goed verhaal moeten komen.

Beloning
De managers van de units ontvangen als basis een vast salaris. Ook de winstdelingsregeling
wordt tot deze basis gerekend. Daarnaast wordt prestatiebeloning toegepast. Om te beginnen

is de carri8re die een manager maakt natuurlijk afhankelijk van de prestaties die hij levert.

Bovendien zijn deze bepalend voor de verdere financiele beloning die hij ontvangt.
Drie vormen van financiele prestatiebeloning worden onderscheiden. Ten eerste kunnen

opties op aandelen toegekend worden. Het aantal uitgekeerde opties wordt gebaseerd op de
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prestaties van de betrokken persoon en de positie die hij bekleedt in het concern. De tweede
vorm van financiele prestatiebeloning is een bonusregeling. Deze regeling werkt volgens een
puntensysteem. Vooraf worden per persoon enkele criteria en wegingsfactoren vastgesteld.
Een manager die uiteindelijk het maximale aantal punten behaalt, ontvangt drie maandsala-
rissen. Tenslotte kan een manager een bonus ontvangen die gekoppeld is aan de winst die
zijn onderdeel boekt. Deze vorm wordt slechts in sommige landen gebruikt. De toepassing
van de financiele prestatiebeloning is dan ook niet geheel uniform in het gehele concern.
De hierbij gehanteerde criteria varieren. De basis voor de derde vorm is uiteraard financieel.
De criteria die aangehouden worden bij de eerste twee vormen van financiele prestatiebelo-

ning kunnen zowel financieel als strategisch van aard zijn. Met financiele maatstaven moet

enigszins behoedzaam omgegaan worden. Deze zijn op betrekkelijk eenvoudige wijze
manipuleerbaar, bijvoorbeeld door te bezuinigen op opleidingen. Voorbeelden van criteria
met een strategisch karakter zijn het voorzien in een goede opvolging of het vormen van een

goed directieteam.
Al met al lijkt de beloning van de unit managers in belangrijke mate bepaald te worden door

de prestaties die zij leveren. Beloning op basis van een groter geheel dan de units waaraan zij
leiding geven wordt niet toegepast. Met name via de optieregeling zijn de managers

natuurlijk wel gebaat bij goede resultaten van 1EGON in zijn geheel.

Herstructurering
In geval van onbevredigende prestaties kan herstructurering noodzakelijk zijn. Deze kan
zowel plaatsvinden bij units die reeds geruime tijd deel uitmaken van het concern als bij

maatschappijen die recentelijk overgenomen zijn. In Belgie combineert jEGON beide. De
herstructurering van de activiteiten in dit land wordt ter illustratie nader uitgewerkt.

In 1990 bezint /EGON zich op zijn positie in Belgie. De onderneming boekt in Belgie slechte
resultaten en neemt daar qua grootte slechts ongeveer de tachtigste plaats in. De uitkomsten
van een analyse zijn niet gunstig voor het bedrijf. De concurrenten onderscheiden zich echter
evenmin op positieve wijze. De conclusie luidt dat met de juiste benadering en schaalgrootte
voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om goed te presteren.

Vervolgens stelt de leiding van /EGON Belgie een meerjarenplan op. Het plan is enerzijds
gericht op verbetering van de bestaande activiteiten. Anderzijds is de conclusie opgenomen
dat de schaalgrootte uitgebreid moet worden. Dit moet geschieden door middel van
acquisities, naast autonome groei.
Implementatie van het plan brengt met zich mee dat een tamelijk ingrijpende sanering

uitgevoerd wordt. De kosten worden verminderd, onder meer door het personeelsbestand
met buna een kwart terug te brengen.
Een geschikte acquisitiekandidaat wordt al vrij snel gevonden in de vorm van Precam. Deze

maatschappij wordt in april 1991 overgenomen. De ervaring heeft geleerd dat in een
fusieproces snel orde op zaken gesteld moet worden. Het integratieproces gaat daarom reeds

een maand na de acquisitie van start. Een belangrijke stap hierin is het wijzigen van de
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organisatiestructuur. Dit impliceert onder andere de omvorming van een produktgerichte
naar een meer marktgerichte indeling door de vorming van proclula/marla-combinaties.
Andere stappen zijn bijvoorbeeld verbetering van de werkprocessen, verbreding van de
taken van medewerkers, benoeming van het managementteam, integratie van de commerci-
ele activiteiten, zodat uniforme produkten aangeboden worden, en verhuizing van activitei-
ten.

De medewerkers zijn bij het integratieproces betrokken. Op basis van heldere uitgangspunten
hebben zij in werkgroepen concrete doelen en plannen geformuleerd. De werkgroepen
vormen een goede basis om ook na de integratie tot samenwerking te komen.
Bij ZEGON is dus geen sprake van een team dat vanuit het hoofdkantoor afdaalt om een
herstructurering door te voeren. De oorspronkelijke analyse van de activiteiten in Belgie is

uitgevoerd op verzoek van de Raad van Bestuur. Het hoofdkantoor vervult in die zin een
initierende rol. Verder heeft het hoofdkantoor een nieuwe leiding benoemd. Vervanging van
het management kan nodig zijn om een blokkade bij herstructurering op te heffen. Boven-

dien kan op deze wijze expertise over herstructurering ingebracht worden. Zo heeft de
manager die in 1992 benoemd wordt tot algemeen directeur van AEGON Belgia in de
Nederlandse organisatie veel ervaring opgedaan met de fusie, reorganisatie en verhuizing
van activiteiten. Het opstellen en implementeren van het genoemde meerjarenplan behoort
tot de verantwoordelijkheden van de nieuwe leiding van AEGON Belgie. Het plan is wel
uitvoerig besproken met het Executive Committee Europe. Zoals gebruikelijk bij strategische
plannen en omvangrijke reorganisaties is ook goedkeuring van de lokale Raad van Commis-
sarissen en de Raad van Bestuur van /EGON vereist.

Benoemmg
Benoeming van het management van de units behoort tot de taken van de Raad van Bestuur
van 1EGON. De benoeming van het management van een unit moet eveneens goedgekeurd
worden door de Raad van Commissarissen daarvan. Tussen het hoofdkantoor en de units en
tussen de units onderling vinden veelvuldig uitwisselingen van medewerkers plaats. Dit sluit
aan op de toenemende internationalisatie van 2EGON. Door middel van uitwisseling kan

expertise overgebracht worden, zoals is gebleken bij de herstructurering van AEGON Belgie.
Een ander voordeel is dat de units goede medewerkers kunnen aantrekken en behouden,
wanneer aan hen uitzicht op een internationale loopbaan geboden wordt. Het concernstafor-

gaan Management Development ondersteunt de selectie en uitwisseling.
Door middel van selectie en uitwisseling kan een gemeenschappelijke cultuur gestimuleerd
worden. Bepaling van de cultuur van het concern wordt overigens gerekend tot de verant-

woordelijkheden van de Raad van Bestuur. Een gemeenschappelijke cultuur wordt geacht het
soepel functioneren van jEGON te bevorderen. De managers van de units houden bijvoor-

beeld bij het opstellen van strategische plannen meer rekening met de verwachtingen die
leven in het concern. Bovendien komt samenwerking tussen de units beter van de grond.
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Codirdinatie
In beginsel kunnen de divisies van een gedivisionaliseerde onderneming op vele manieren
met elkaar samenwerken. De units van AEGON werken samen door skilLs of vaardigheden
uit te wisselen. Deze skills hebben onder meer betrekking op verzekeringsprodukten. Als
lEGON Belgid bijvoorbeeld een nieuw type autoverzekeringen op de marla wil brengen, dan
kan zij gebruik maken van de kennis die in de Nederlandse organisatie aanwezig is. Ook op
het gebied van werkmethoden leert /EGON Belgie van de Nederlandse organisatie. Deze
samenwerking wordt bevorderd door de geografische nabijheid en de goede bekendheid van

de leiding van 1EGON Belgie met de Nederlandse organisatie. Soortgelijke uitwisselingen
van skills vinden bijvoorbeeld plaats tussen ,EGON Spanje en /EGON USA en tussen
AEGON  USA  en /EGON Nederland. Zo sluiten  de twee laatstgenoemde units  elk jaar  een
weddenschap af. De winnaar gaat bij de verliezer op bezoek. Het bezoek kent een sociale

functie, maar tegelijkertijd wordt kennis over produkten en markten uitgewisseld. Op deze
wijze wordt tegengegaan dat de units opnieuw het wiel uitvinden.
Andere vormen van samenwerking tussen units komen nauwelijks voor. Hiervoor zijn
technische, bestuurlijke, geografische en strategische redenen aan te geven. Technisch gezien

lenen verzekeringsactiviteiten zich niet voor de uitwisseling van halffabrikaten. Uit bestuur-

luk oogpunt wordt de gezamenlijke uitvoering van activiteiten door units als onwenselijk

beschouwd, omdat dEn unit verantwoordelijk gesteld moet kunnen worden voor een
activiteit. Het gemeenschappelijke gebruik van dezelfde fysieke activa is uit geografische
overwegingen doorgaans niet haalbaar. Omdat verzekeringsactiviteiten tenslotte voorname-

lijk gezien worden als multidomestic, zijn de units vrij in de keuze van de naam waaronder

zij opereren. Voor de unit in Belgie lag de keuze voor AEGON voor de hand, vanwege het
uitstralingseffect van de Nederlandse televisie.
Het hoofdkantoor dwingt de uitwisseling van skills niet af. Het zou dan al te zeer in de
verantwoordelijkheden van de units treden. Samenwerking wordt echter weI gestimuleerd

door het hoofdkantoor. Een instrument dat hiervoor ingezet wordt is de jaarlijkse group

management conference. Tijdens deze conferentie ontstaan contacten tussen de managers van
de units. Op basis hiervan kan later bilaterale samenwerking tussen de units tot stand komen.
Verder worden diverse functionele bijeenkomsten georganiseerd. Deze hebben als onder-
werp beleggingen, automatisering, thesaurie of actuari8le zaken.

Met name op het gebied van beleggingen gaat de coijrdinerende rol van het hoofdkantoor
veel verder. Centraal wordt de beleggingsstrategie geformuleerd. Deze geeft aan hoe de
beleggingen van 2EGON over de verschillende landen verdeeld moeten zijn. De units voeren

de strategie uit in het land waarin zij werkzaam zijn door geschikte objecten te selecteren en
aan te kopen. Het hoofdkantoor houdt toezicht op de uitvoering. Het springt bovendien zelf

in op kansen die zich voordoen in landen waarin /EGON geen group unit bezit.
Deze aanpak reduceert inefficienties. De situatie waarin /EGON Nederland Amerikaanse
aandelen aankoopt, terwijl ZEGON USA deze aandelen juist verkoopt wordt bijvoorbeeld
vermeden. Daarnaast kan belegd worden in grotere projeeten, die in het algemeen door de
minder felle concurrentie hogere winstmarges bieden. Voor het hoofdkantoor resulteren
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grotere projecten minder snel in het hebben van alle eieren in 66n mandje.

Dienstverlening
De units beschikken over eigen staforganen. De concernstaforganen zijn primair gericht op
de ondersteuning van de Raad van Bestuur. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling diensten-
centra ten behoeve van de units te crearen. De concernstaforganen ondersteunen de units dan
ook slechts in beperkte mate. De vormen die deze ondersteuning aan kan nemen, zijn reeds

bij de beschrijving van de onderdelen van het hoofdkantoor naar voren gekomen. In het
algemeen gaat het hierbij om activiteiten waarvan de uitvoering door een unit zelf uit
kostenoverwegingen niet aantrekkelijk is, bijvoorbeeld omdat de unit een geringe omvang
kent. Aan LEGON Nederland wordt betrekkelijk veel ondersteuning geboden. De geografi-
sche nabijheid speelt daarbij een belangrijke rol. Gegeven de overwegend beperkte dienst-

verlening door de concernstaforganen worden de kosten van het hoofdkantoor niet doorbere-
kend aan de units.  De kosten worden beschouwd als corporate overhead.
De coneernstaforganen hebben in elke unit een contactpersoon in het staforgaan dat zich op
hun terrein beweegt. Bij afwezigheid van een dergelijk staforgaan beschikken ze over een
ander aanspreekpunt. Hiermee worden uiteenlopende relaties onderhouden. Bij beleggingen
bijvoorbeeld is sprake van een verantwoordelijkheidsrelatie. In andere gevallen hoeft het
concernstaforgaan slechts op de hoogte te zijn van de activiteiten van de units op zijn gebied.

Toegevoegde waarde hoofdkantoor
LEGON is slechts in beperkte mate gediversificeerd. Op basis hiervan zou de aanwezigheid
van een omvangrijk hoofdkantoor dat zich intensief bemoeit met de units verondersteld
kunnen worden. Dit wordt echter doorkruist door de internationalisatiestrategie van het
concern. De units zijn in de meeste gevallen in verschillende landen gevestigd. De eisen die
aan de units gesteld worden, blijken van land tot land te varieren. jEGON heeft derhalve

gekozen voor een tamelijk klein hoofdkantoor en decentralisatie. De units zelf, en niet de
staven op het hoofdkantoor, verrichten bijvoorbeeld in de meeste gevallen de benodigde
ondersteunende activiteiten.
Eerder in deze studie is opgemerkt dat de overblijvende werkzaamheden van het hoofdkan-
toor geconcentreerd zijn op twee gebieden: beheersing van zaken die van wezenlijk belang

zijn voor /EGON en realisatie van schaalvoordelen op concernniveau. Beide gebieden
kunnen na de beschrijving van de rollen van het hoofdkantoor nader ingevuld worden.

Strategische plannen, budgetten, acquisities, desinvesteringen, benoemingen van topmana-
gers, omvangrijke reorganisaties en ingrijpende wijzigingen in de salarissystematiek moeten

goedgekeurd worden door zowel de lokale Raad van Commissarissen van een unit als de
Raad van Bestuur van EGON. Toepassing van het systeem van dubbele goedkeuring
suggereert dat het hoofdkantoor deze onderwerpen in ieder geval wil beheersen.
De te realiseren schaalvoordelen op concernniveau kunnen gesplitst worden in financiele
voordelen en synergie. De financiele voordelen hebben betrekking op kapitaalmarkten,   het
benutten van opportunities en beleggingen. Synergie is gekoppeld aan skills.
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Het hoofdkantoor van ,(EGON heeft het vermogen om tegen relatief lage kosten financiele
middelen aan te trekken van de kapitaalmarkten. Opgemerkt is dat alleen al de afdeling
Thesaurie de kosten van het hoofdkantoor goedmaakt. De verkregen financiele middelen
kunnen ter beschikking van de units gesteld worden. De units zijn hiermee in staat acquisities
en herstructureringen uit te voeren. Ook het hoofdkantoor onderneemt acquisities. Dit
gebeurt in landen waarin jEGON geen of slechts kleine units bezit. Het hoofdkantoor kan
ook overnames aan die voor een individuele unit eigenlijk te riskant zijn. Aldus is het
hoofdkantoor beter dan de units in staat om in te spelen op opportunities die zich aandienen.
Voor wat betreft beleggingen tenslotte geldt dat het hoofdkantoor ineffici8nties kan vermin-
deren, bijvoorbeeld door eliminatie van overbodige transacties. Het hoofdkantoor kan
bovendien beleggen in grotere projecten, die doorgaans een hogere winst opleveren.
Synergie houdt vooral verband met de uitwisseling van skills tussen de units. Deze skills
hebben bijvoorbeeld betrekking op verzekeringsprodukten en automatisering. Kennis
hierover die door een onderdeel ontwikkeld is, kan gebruikt worden door een ander
onderdeel. Dit levert kostenbesparingen en tijdwinst op. Het hoofdkantoor stimuleert de
overdracht van skills door het organiseren van diverse bijeenkomsten. Verder lijkt de
internationale uitwisseling van medewerkers een belangrijke factor te zijn Overgeplaatste
medewerkers brengen van hun vorige werkkring veel skills mee. Ze beschikken ook over de
contacten om in een later stadium andere skills bij hun oude werkkring te vergaren. In de
studie is naar voren gekomen dat dit een belangrijke bijdrage kan leveren aan de herstructu-

rering van een unit. Door de beschikbare ervaring kan een herstructurering voorspoediger
verlopen. Na herstructurering is een unit wellicht beter voorbereid dan concurrenten op
veranderingen die eerder ook in andere landen plaatsgevonden hebben.
De internationale management development wordt overigens ook als een afzonderlijk
concernvoordeel opgevat. Het internationale carritreperspectief vergroot de aantrekkings-
kracht van de units op goede medewerkers. Daarnaast worden managers ontwikkeld die later
aan het gehele concern leiding kunnen geven.

§3.4 DSM

DSM is een middelgroot Nederlands chemieconcern. In het begin van de jaren negentig
behaalt de onderneming met behulp van ongeveer 25.000 medewerkers een jaaromzet van
circa hil. 9 mrd.
In het navolgende wordt de onderneming eerst in haar geheel beschreven aan de hand van de
historie, recente ontwikkelingen, activiteiten en organisatiestructuur. Vervolgens wordt
ingegaan op het hoofdkantoor en zijn rollen.
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Historie
De oorsprong van DSM dateert van 1902, wanneer de Staatsmijnen worden opgericht om de
in Limburg gelegen steenkolenmijnen te exploiteren. In de jaren dertig komen, op basis van

cokesovengas, de eerste chemische activiteiten op gang. Na de Tweede Wereldoorlog volgt
een geleidelijke uitbreiding van de chemische activiteiten. Met het sluiten van de mijnen in
de jaren zestig en zeventig schakelt het bedrijf helemaal over op de chemie. Inmiddels is het

omgezet in de Naamloze Vennootschap DSM.
In het begin van de jaren tachtig boekt DSM slechte financiele resultaten. De onderneming is

overwegend gericht op bulkprodukten, die zich aan het begin van de bedrijfskolom bevin-

den. Deze produkten blijken buitengewoon conjunctuurgevoelig te zijn. De moeilijkheden

worden versterkt door het investeringsgedrag van de aanbieders in de bedrijfstak, dat een

varkenscyclus in de hand werkt.
Om de risico's te reduceren wordt een diversificatiestrategie ingezet. DSM wil expanderen

in hoogwaardige produkten die minder gevoelig zijn voor conjuncturele schommelingen, in
het bijzonder in fijnchemie en teChnische kunststoffen, ofwel engineering plastics. De

expansie moet plaatsvinden door eigen ontwikkeling, waartoe de centrale research sterk

wordt uitgebreid, en door middel van acquisities. Zo wordt in 1987 het fijnchemiebedrijf
Andeno van Ckt overgenomen. Daarnaast investeert DSM in de opsporing en winning van

olie en gas. Op deze wijze sluit de onderneming als het ware een verzekeringspolis af tegen

een stijging van de olieprijzen.
De  bulkchemie  wordt  evenwel  niet  verlaten.   Eind  jaren  tachtig  geldt  weer  bulk is beautiful.
Over 1989 wordt een recordwinst van hfl. 1,38 mrd. behaald. In datzelfde jaar is de
meerderheid van de aandelen DSM naar de beurs gebracht. Pas in 1996 stoot de Staat

overigens het resterende belang in DSM af. De beursnotering lijkt een belangrijke stimulans

te zijn voor het uitvoeren van de studie Concern 2000. Deze studie zal zowel strategische als

organisatorische gevolgen hebben.
DSM legt zich toe op een zestal kernactiviteiten. Het streven is produkten voort te brengen

die zich meer downstream b de bedrijfskolom bevinden. Om deze strategie te implemente-

ren moet een passende organisatie ontworpen worden. Dit houdt in dat het aantal divisies

door opsplitsing uitgebreid wordt van zes tot negen. Op dit niveau wordt de verantwoorde-

lijkheid voor de winsten gelegd. Het management zal hierop duidelijker worden aangespro-

ken. Het traditionele streven om besluiten via consensus te nemen wordt ingedamd. Op het

niveau van de divisies worden -in overleg- eveneens de strategieen van onderliggende

business  units  uitgestippeld.   De  business  units  worden de oren en ogen van de divisies in de

markt. Verder wordt de centrale organisatie fors ingekrompen. Bij een onderneming die
enkel bulkprodukten vervaardigt, is een grote centrale organisatie te rechtvaardigen. DSM

wil echter produkten gaan voortbrengen die dichter bij de finale afnemer staan. Hiervoor is

een organisatie benodigd die snel in kan spelen op veranderingen in de marla. De van
oudsher omvangrijke centrale organisatie bij DSM creeert echter traagheid. Het centrale

apparaat doet de beslissingen die in de business units genomen worden nog eens over. DSM
hoopt sneller te kunnen reageren op veranderingen en daardoor meer winst te realiseren door
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centrale functies te decentraliseren en uit te besteden. Zo wordt in 1991 een akkoord gesloten
met Stork aangaande de overdracht van onderhoudswerkzaamheden. DSM rekent deze niet
langer tot haar kerntaken. Stork wil rond de overgenomen afdeling een industritle diensten-
groep opbouwen die ook onderhoudswerkzaamheden voor Belgische en Duitse ondernemin-
gen uit kan voeren.

Recente ontwikkelingen
Na het verrichten van de case studie wordt DSM weer overvallen door de periodieke ijstijd.
Het  jaar    1993    is   met een verlies   van   hfl.    224   mln. het dieptepunt. De activiteiten   in   de
basischemie worden getroffen door economische teruggang, overcapaciteit, goedkope
importen vanuit Oost-Europa en valutaire tegenwind. De ondernemingsleiding lijkt de
conjunctuurgevoeligheid beter te accepteren dan in de jaren tachtig: DSM heeft nu eenmaal

gernvesteerd in de basischemie, is hier goed in en weet over een langere periode bezien een
goed rendement te behalen. Dit neemt niet weg dat op termijn allianties op dit gebied niet
uitgesloten worden. Bovendien wordt de eerder gestarte strategische en organisatorische
herorientatie met kracht voortgezet. Dat wil zeggen, de onderneming expandeert verder in
fijnchemie en engineering plastics en besteedt aanvullende activiteiten van de centrale

organisatie, waaronder delen van engineering, automatisering en faciliteiten, uit. In 1994
wordt bericht dat de negen divisies omgevormd zullen worden tot veertien business groups,
die rechtstreeks rapporteren aan de Raad van Bestuur. In datzelfde jaar begint het snelle
herstel van de winstgevendheid. In 1996 volgt een kleine terugval, voornamelijk veroorzaakt
door prijsdalingen in de bulkchemie. Door andere produkten van DSM wordt echter

tegenwicht geboden. Dit ontlokt een  lid  van de  Raad van Bestuur de uitspraak 'Het werkt':
de in de jaren tachtig ingezette spreiding van activiteiten stabiliseert het resultaat.

Activiteiten
Op basis van de beschikbaarheid van twee kraakinstallaties kon na het sluiten van de mijnen
een breed scala aan chemicalien en kunststoffen voorgebracht worden. Het kraken van nafta
levert bijvoorbeeld etheen en propeen op, die als grondstof dienen voor de kunststoffen
polyetheen en polypropeen. In de jaren tachtig wordt, zoals beschreven, expansie gezocht in
diverse andere activiteiten.  Aan de betrekkelijk ongebreidelde diversificatie wordt in de jaren
negentig een halt toegeroepen door concentratie op een aantal kernactiviteiten. Als kernacti-
viteiten worden bestempeld basismaterialen, pe,formance materialen, kunststofverwerking,
basischemicalien, fijnchemie, harsen en eventueel energie. Ruwweg gezien geldt hierbij een
tweedeling tussen bulk en specialties.
Een typering van de concernstrategie als verticale integratie ligt voor de hand. De onderne-

ming verwerkt van oudsher haar eigen outputs. Daarnaast is ze zich gaan bezighouden met
de winning van de benodigde grondstoffen en de vervaardiging van produkten die zich in de
bedrijfskolom dichter bij de finale afnemer bevinden. De strategie kan evenwel ook opgevat
worden als diversificatie. Voor het merendeel van de ontplooide activiteiten bestaat een
afzonderlijke markt, zodat sprake is van het tegelijkertijd actief zijn in verschillende
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businesses en dus van diversificatie. Deze diversificatie kan gezien worden als verwant,
omdat de voortbrengselen van de ene activiteit vaak verwerkt kunnen worden in een andere

activiteit. Overigens betekent de concentratie op kernactiviteiten niet noodzakelijkerwijs het
omkeren van de diversificatiestrategie. Onder de kernactiviteiten kan het belang van de
traditioneel ontplooide activiteiten, in casu bulkprodukten, verschuiven naar andere activitei-
ten, in casu specialties.

Als de geografische gebieden waarin het concern actief is beschouwd worden valt de grote
nadruk op Europa op. In 1991 wordt tegen de tachtig procent van de omzet op dit continent
gerealiseerd. Het restant is ongeveer gelijkelijk verdeeld over Noord-Amerika en de rest van
de wereld. Ruim zestig procent van de verkochte produkten wordt voortgebracht in
Nederland. DSM expandeert echter in Amerika en Azie, hetgeen bij moet dragen aan een
vermindering van de conjuncturele gevoeligheid.

Organisatiestructuur
DSM is opgebouwd uit een hoofdkantoor en negen divisies. Bij het hoofdkantoor zal

verderop worden stilgestaan. De indeling van de divisies is produktgericht (Davis, 1992). De
divisie DSM Koolwaterstoffen bijvoorbeeld kraakt nafta tot onder meer etheen en propeen.

DSM Elastomeren produceert synthetische rubbers en technische vezels. DSM Kunststofver-

werking is actief in verpakkingen, recycling en consumentenprodukten. De laatste zijn
bekend onder de naam Curver Rubbermaid.
De divisies onderscheiden zich niet alleen door de produkten die zij voortbrengen. Zij
kunnen daarnaast tot een van de volgende drie categorieen behoren: spanbreaker, synergie-

coOrdinator en "business   unit". Een spanbreaker  als DSM Kunststofverwerking bevat

business units of dochterondernemingen die op enige afstand van de core van DSM staan en
die onderling ook weinig verwantschap vertonen. De spanbreaker is ter verlichting van het

topmanagement tussengevoegd. Een synergiecoOrdinator als DSM Elastomeren bestaat uit
verscheidene business units die onderling samenhangen en derhalve door de divisieleiding
gecoOrdineerd moeten worden. DSM Koolwaterstoffen tenslotte is qua opbouw eigenlijk een

business unit, maar dermate belangrijk voor het concern dat plaatsing als divisie direct onder

de Raad van Bestuur gerechtvaardigd  is. Het belang komt tot uitdrukking in de omvang van
de interne leveringen. Van de jaarlijkse divisieomzet van circa hfl. 2 mrd. komt meer dan de
helft tot stand door toeleveringen aan andere divisies van DSM.

Hoofdkantoor
Het hoofdkantoor van DSM omvat, buiten de vijf leden tellende Raad van Bestuur, het
Concern Secretariaat, Public Relations en een achttal concemdiensten. Gemakshalve worden
ook andere onderdelen van de centrale organisatie, zoals DSM Limburg, onder de noemer

hoofdkantoor behandeld. In het navolgende worden de activiteiten van de diverse onderdelen
kort aangeduid. Tussen haakjes is telkens het aantal medewerkers, zoals dat bij benadering

gold in het begin van 1992, aangegeven.
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Concern Secretariaat (10 medewerkers)
Het Concern Secretariaat ondersteunt de Raad van Bestuur en draagt zorg voor overleg met
de  divisies.

Public Relations (30 medewerkers)
Dit onderdeel regisseert de public relations van de divisies. In overleg met de divisies wordt

een strategie op dit gebied ontwikkeld en geYmplementeerd. Dit houdt bijvoorbeeld in de
introductie van een huisstijl en het plaatsen van corporate advertenties. Daarenboven biedt

Public Relations, onder meer via een eigen vormgevingsbureau, diensten aan de divisies aan.

Deze activiteit zal in geval van onvoldoende opdrachten worden uitbesteed.

In tegenstelling tot het Concern Secretariaat en Public Relations worden de volgende acht

onderdelen gerekend tot de concerndiensten.

DSMResearch (1.200 medewerkers)
De werkzaamheden van DSM Research kunnen in twee delen opgesplitst worden. Het eerste

deel betreft onderzoek dat in beginsel in opdraeht van de divisies uitgevoerd wordt. Deze

betalen dan ook hiervoor. Het onderzoek is in het bijzonder gericht op de verbetering van
bestaande produkten en produktieprocessen. Het tweede deel is daarentegen gericht op de

ontwikkeling van nieuwe produkten en produktieprocessen. Dit onderzoek wordt vooral

centraal geleid en geboekt als corporate overhead. De kostenverhouding tussen beide delen

is ongeveer als vier staat tot een.

In vergelijking met sommige andere chemieconcerns is onderzoek bij DSM in sterke mate

gecentraliseerd. De divisies voeren slechts circa een kwart van de totale onderzoeksinspan-

ningen in eigen beheer uit. Als voordelen van de centralisatie worden genoemd synergie,

slagvaardigheid en kosten. De onderzoekers hebben toegang tot technologische kennis die

betrekking heeft op verschillende concernonderdelen. De kennis wordt op die wijze
uitgewisseld tussen de onderdelen, waardoor synergie kan ontstaan. De slagvaardigheid

wordt vergroot doordat het niet nodig is om mensen over te plaatsen als grote projecten

uitgevoerd moeten worden. Kostenbesparingen tenslotte houden verband met de relatief lage

exploitatiekosten van een groot centrum en de mogelijkheid om de uitgaven voor specialis-
men en bijzondere apparatuur over een groter geheel uit te smeren. Als nadeel van centrali-

satie wordt enkel aangevoerd de moeite die het soms kost om onderzoekers te bewegen om

een betrekking in Zuid-Limburg te aanvaarden.

De aangehaalde 2000-studie heeft overigens ook invloed op DSM Research. In de jaren
tachtig dient een sterk uitgebreide DSM Research zich bezig te houden met innovatief

onderzoek dat de diversificatie uit de bulkchemie mogelijk moet maken. In de jaren negentig

moet het onderzoek meer marktgericht worden.
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Veiligheid, Milieu,  Gezondheid en Technologie 00 medewerkers)
Ten aanzien van veiligheid en milieu kan de concerndienst audits bij divisies uitvoeren.
Bovendien is de dienst betrokken bij de rapportage over deze onderwerpen. Voor wat betreft
technologie onderzoekt de concemdienst of de divisies samen kunnen werken bij technolo-
gieen als procesbesturing en distillatie. Op deze wijze wordt getracht te voorkomen dat
technologie8n verwaarloosd worden, omdat individuele divisies zich geen expertise op deze
gebieden kunnen veroorloven. Dit moet leiden tot de realisatie van synergie in het concern.
Inzake gezondheid vervult de concemdienst vooral een adviserende functie voor de divisies.
Tenslotte is de concerndienst het aanspreekpunt voor de overheid aangaande de onderwerpen
veiligheid, milieu en gezondheid.

Personeet en Organisatie (50 medewerkers)
Deze concerndienst vervult vooral een rol bij management development. De dienst onder-
steunt de adequate vervulling van topfuncties en de ontwikkeling van managers door
overplaatsingen binnen het gehele concern. Daarnaast zorgt Personeel en Organisatie voor
onderlinge afstemming van de arbeidsvoorwaarden van de diverse concemonderdelen, zodat

overplaatsingen vereenvoudigd worden. De concerndienst is verder in staat om onderdelen
door te lichten  op hun organisatie en efficiency.

Planning en Ontwikkeling (30 medewerkers)
De concerndienst vervult drie functies: planning, bewaking en ontwikkeling. Planning houdt
in dat de dienst op basis van een analyse van de omgeving en de eigen organisatie de eerste

lijnen voor een strategie uitzet. Binnen dit kader kunnen de divisies hun strategievoorstellen
formuleren. De ingediende voorstellen worden door Planning en Ontwikkeling onderzocht

en besproken met het divisiemanagement. Vervolgens worden ze samengevoegd en,
voorzien van opmerkingen, overgedragen aan de Raad van Bestuur. Bewaking impliceert
advisering van de Raad van Bestuur bij strategisch gezien belangrijke projecten van de
divisies, zoals acquisities en afstotingen. Ontwikkeling betekent het opstarten van nieuwe
activiteiten die buiten de of tussen de bestaande werkgebieden van de divisies liggen.

Uiteindelijk worden de activiteiten ondergebracht bij een bestaande of nieuwe divisie. Een
voorbeeld betreft de acquisitie van een Belgische producent van technische kunststoffen.
Aansluitend is voor deze activiteit een nieuwe divisie in het leven geroepen.

Financian (15 medewerkers)
Financian houdt zich vooral bezig met het opstellen van het financieringsplan en het
aantrekken van financiele middelen tegen de meest gunstige condities.

Control en Accounting (20 medewerkers)
Control en Accounting verzamelt de maandelijkse interne rapportages, voorziet ze van
commentaar en legt ze voor aan de Raad van Bestuur. Hierbij wordt in toenemende mate
aandacht geschonken aan de kritieke succesfactoren van de divisies. Control en Accounting
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rekent verder investeringsvoorstellen door en adviseert de Raad van Bestuur bij omvangrijke
projecten. Tenslotte draagt de dienst zorg voor de externe verslaggeving.

Interne Accounmntsdienst (15 medewerkers)
De Interne Accountantsdienst verifieert interne rapporten, voorziet verslagen voor de
overheid en andere instanties van een handtekening, is gesprekspartner voor de externe

accountants en voert audits uit in concernonderdelen waar mogelijkerwijs onregelmatigheden

zijn opgetreden. Bovendien worden diensten verleend aan de divisies. De concerndienst stelt
bijvoorbeeld rapporten op over of ten behoeve van acquisitiekandidaten en mogelijke

alliantiepartners.

Juridische Zaken ( 10 medewerkers)
Deze concerndienst behandelt juridische aangelegenheden die het gehele concern betreffen.
Met de juristen die werkzaam zijn bij de divisies wordt een functionele band onderhouden.

Nu het Concern Secretariaat, Public Relations en de acht concerndiensten besproken zijn
wordt ingegaan op de resterende onderdelen van de centrale organisatie. Hiertoe worden

gerekend DSM Limburg, Stamicarbon en het Computer Centrum Nederland.

DSM Limburg (3.000 medewerkers)
DSM Limburg B.V. vervult voor de in Limburg gevestigde onderdelen van het concern een

sociale   en een technische functie. De sociale   functie wil zeggen   dat DSM Limburg   de

formele werkgever voor de medewerkers van DSM in Limburg is. Dit impliceert bijvoor-
beeld dat DSM Limburg contacten met de overheid onderhoudt en collectieve arbeidsover-

eenkomsten afsluit. Daardoor worden de taken van de in Limburg werkzame onderdelen van

DSM ten aanzien van personeelszaken verlicht. De technische functie houdt in dat DSM

Limburg diensten levert aan de divisies op gebieden als elektriciteitsvoorziening, waterzuive-

ring, perslucht, wegen, bedrijfsterreinen, reizen, de garage, engineering, inkoop en
onderhoud. Als uitvloeisel van de 2000-studie zal vooral bij deze technische functie

uitbesteding en decentralisatie plaatsvinden.

Stamicarbon (100 medewerkers)
Stamicarbon B.V. is intermediair bij de verkoop van kennis aan andere ondernemingen. De
divisies bepalen in principe de voorwaarden waaronder verkoop van hun kennis plaats moet
vinden. Toch is gekozen voor enige centralisatie. Voor de verkoop is namelijk bijzondere
juridische en technische expertise benodigd. Door deze te concentreren in Stamicarbon

kunnen schaalvoordelen gerealiseerd worden. Bovendien is het voor de koper handig om
terecht te kunnen bij 6dn loket. Het grote aantal medewerkers wordt verklaard door feit dat
de verkoop niet beperkt blijft tot de overdracht van een blauwdruk. Stamicarbon levert het

basisontwerp, begeleidt het bouwen en opstarten van de fabriek en zorgt voor opleiding van
het personeel.
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Coniputer Centrum Nederland (350 medewerkers)
Computer Centrum Nederland B.V. levert tegen commercille tarieven automatiseringsdien-
sten aan de divisies, het hoofdkantoor en eventueel derden. De divisies mogen ook gebruik
maken van de diensten van een externe leverancier. Het is aannemelijk dat het bedrijf in de
nabije toekomst ondergebracht wordt bij een externe aanbieder, teneinde de vereiste
schaalgrootte te bereiken. 12

Optelling van de aantallen medewerkers en vergelijking met het aantal medewerkers van het
gehele concern voert tot de conclusie dat DSM een omvangrijke centrale organisatie bezit.
Bij het Concern Secretariaat, Public Relations  en de concemdiensten  zijn meer dan  1.400
medewerkers actief. DSM Research neemt hiervan natuurlijk een fors deel voor zijn
rekening. DSM Limburg, Stamicarbon en CCN voegen daaraan nog eens circa 3.450
medewerkers toe. In totaal zijn daarmee in de beschreven onderdelen tegen de 5.000
medewerkers, ofwel ongeveer een vijfde deel van het totaal, werkzaam.
De omvang is voor een deel afgedwongen door lokale omstandigheden. Ten tijde van de

oprichting van de Staatsmijnen waren de plaaiselijk aanwezige faciliteiten uiterst beperkt,
zodat het bedrijf gedwongen was deze zelf op te zetten. Macintosh bijvoorbeeld, dat
inmiddels door DSM verkocht is, komt voort uit het bedrijf dat werkkleding voor de
kompels maakte. In de loop der jaren zijn de buiten DSM beschikbare faciliteiten toegeno-
men. Maar ook anno 1995 vertelt Timmermans, scheidend lid van de Raad van Bestuur, nog
dat er grenzen zijn aan de uitbesteding, omdat DSM nu eenmaal in Zuid-Limburg gevestigd
is, en niet in het Botlekgebied, waar de mogelijkheden tot uitbesteding veel groter zijn (FD,

22 september 1995).
Ook vanuit de gevolgde concernstrategie kan het omvangrijke hoofdkantoor verklaard
worden. Gedurende lange tijd werd DSM gekenmerkt door een nauw verweven produkten-
pakket en een geringe geografische spreiding. Het is dan goed mogelijk om ondersteunende
activiteiten te centraliseren teneinde schaalvoordelen te behalen.
In de omvangrijke centrale organisatie wordt door de uitvoering van de 2000-studie echter
flink gesneden. Zoals reeds vermeld is, verwacht DSM door uitbesteding en decentralisatie
de slagvaardigheid te vergroten. Daarnaast spelen kostenoverwegingen een rol. Ondernemin-
gen waaraan taken worden uitbesteed beschikken vaak over minder kostbare arbeidsovereen-
komsten en kunnen, door werkzaamheden voor meerdere ondernemingen te verrichten,
misschien grotere schaalvoordelen realiseren dan DSM. Uitbesteding reduceert bovendien

'2Naast de nu behandelde onderdelen zijn er nog organisaties die gelieerd zijn aan DSM,
zoals de Pensioenverzekeringsmaatschappij    DSM     N.V. , de Stichting Fonds voor Sociale
Instellingen en Energie Beheer Nederland B.V.  (EBN). De eerstgenoemde spreekt voor zich.
In de Stichting Fonds voor Sociale Instellingen zijn gedeeltelijk arbeidsongeschikten, die deels

afkomstig zijn van DSM, ondergebracht. DSM neemt hiervan eenvoudige diensten af. EBN
heeft als taak de aardgasbaten te innen voor de Staat. Het beheer van deze vennootschap is in
handen   van   DSM, die daaraan   elk   jaar een nagenoeg stabiele bijdrage   aan de netto winst
ontleent. Aan deze organisaties wordt in het vervolg geen aandacht geschonken.
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het aandeel van de vaste kosten, hetgeen het probleem van de conjuncturele gevoeligheid
verzacht.

Na deze tamelijk uitvoerige inleiding, waarvan de rechtvaardiging gelegen is in de complexi-

teit van DSM, volgt een verhandeling over de rollen van het hoofdkantoor van het concern.

Strategiebepaling
In weerwil van de tendens om taken te decentraliseren en uit te besteden, zal het hoofdkan-

toor van DSM altijd betrokken blijven bij drie aangelegenheden. Een hiervan is strategiebe-
paling. De resterende twee zijn benoeming en financiering.

Uit de behandeling van de concerndienst Planning en Ontwikkeling kan reeds afgeleid
worden dat betrokkenheid van het hoofdkantoor bij de strategiebepaling voor de divisies niet

impliceert dat de divisiestrategieen centraal uitgedacht worden. Het hoofdkantoor geeft het
kader aan waarbinnen de divisies hun strategieen kunnen formuleren. De voorstellen van de
divisies worden via Planning en Ontwikkeling overlegd aan de Raad van Bestuur. De Raad

van Bestuur beoordeelt de voorstellen, brengt eventueel wijzigingen aan en stelt prioriteiten.
De divisies zien uiteindelijk hun voorstellen in gewijzigde vorm terug als ware het opdrach-

ten. Hierop kunnen de budgetten gebaseerd worden.
Het hoofdkantoor hecht veel waarde aan de onderlinge afstemming van de divisiestrategieen.
De divisies zijn namelijk op verschillende manieren van elkaar afhankelijk. Ze betrekken
bijvoorbeeld goederen van elkaar. Meer dan tien procent van de totale omzet is voor
rekening van de interne leveringen tussen divisies. Bovendien maken divisies gebruik van

dezelfde schaarse bronnen, zoals financiele middelen en DSM Research.

De bemoeienis van het hoofdkantoor blijft beperkt tot de strategische planning. De produk-

tieplanning, logistieke planning en dergelijke zijn geheel voor rekening  van de divisies.

Allocatie
Het is de divisies niet toegestaan om zelfstandig financiele middelen aan te trekken van de
externe vermogensmarkt. Deze activiteit is voorbehouden aan het hoofdkantoor. Op deze

wijze wordt de greep op het concern behouden. Bovendien is het hoofdkantoor beter dan de

individuele divisies in staat om vermogen tegen aantrekkelijke condities aan te trekken.

Cashflows worden getypeerd als concernbezit. De divisies mogen de gegenereerde cashflows

niet behouden, doch moeten deze afstaan aan het hoofdkantoor.
Het hoofdkantoor beschikt daarmee over twee bronnen van financitle middelen, te weten de

externe vermogensmarkt en de divisies. De (her)allocatie van deze middelen vloeit voort uit

de strategiebepaling. Aan strategieen die goedgekeurd zijn, worden financiele middelen

toegekend, zodat uitvoering mogelijk is. Criteria voor de toewijzing van financiale middelen

komen dan ook reeds tot uitdrukking bij de strategiebepaling. Concreet wordt in ieder geval

een bepadde rentabiliteit (ROI) als minimale voorwaarde gehanteerd. De exacte hoogte
hiervan hangt af van de fase in de levenscyclus van de betreffende activiteit. Van een
volwassen activiteit wordt in het algemeen een hogere rentabiliteit verlangd dan van een
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jonge activiteit, hoewel in het laatste geval soms compensatie voor het hogere risico
gevraagd wordt. Verder wordt gebruik gemaakt van de portfoliotechniek van Arthur D.
Little (zie bijvoorbeeld Eppink, 1994). De twee hierin onderscheiden dimensies zijn de
concurrentiepositie van de business en de volwassenheid van de bedrijfstak waarin deze
actief is. Achter elke dimensie gaan diverse kwalitatieve en kwantitatieve grootheden schuil.
Gestreefd wordt naar een evenwichtige opbouw van de portefeuille.
Het hoofdkantoor wordt nogmaals betrokken bij de investeringen op het moment dat de
divisies deze daadwerkelijk moeten gaan plegen. De betrokkenheid is afhankelijk van de
hoogte van het investeringsbedrag. Investeringen boven een bepaald bedrag moeten in ieder
geval worden aangemeld bij het hoofdkantoor en worden eventueel nog bediscussieerd.
Investeringen die heel hoge uitgaven vergen, worden nog eens behandeld door de Raad van
Bestuur. Investeringen die passen in het aangenomen strategische plan zullen in het algemeen
snel worden goedgekeurd. Voor andere investeringen moet een moeizame, maar niet
onbegaanbare weg gevolgd worden.

Beoordeling
Veelal rapporteren de divisies de behaalde resultaten maandelijks aan het hoofdkantoor. Het
gaat hier om zowel financiele als niet-financiele resultaten. Onder niet-financiele resultaten
worden bijvoorbeeld ongevallenstatistieken begrepen. Het hoofdkantoor hecht aan beide
soorten resultaten belang. In tijden  dat  het DSM financieel gezien wat minder  voor  de  wind
gaat, bestaat meer aandacht voor de financiele resultaten.
Buiten de rapportages kan de beoordeling van de divisies plaatsvinden gedurende verschillen-
de vormen van overleg Doorgaans eens in de zes weken is er bijvoorbeeld een vergadering
tussen de directeur van een divisie, de directeuren van de belangrijkste business units
daarvan en het voor de betrokken divisie verantwoordelijke lid van de Raad van Bestuur.
Ongeveer maandelijks komt de top van het concern, bestaande uit de Raad van Bestuur en de
directeuren van de divisies en de concemdiensten, bijeen. De strategie van elke business unit
wordt gemiddeld elke twee jaar besproken door de Raad van Bestuur en het management van
de unit. Tijdens deze en andere bijeenkomsten passeren onderwerpen als het budget, het
investeringsplan, de strategie en de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders de revue.

Beloning
De financiele beloning van de divisiemanagers bevat een vaste en een variabele component.
De bonus die een divisiemanager gemiddeld genomen ontvangt, bedraagt vijfentwintig
procent van zijn vaste jaarsalaris. De hoogte van de toegekende bonus wordt bepaald door de

behaaide rentabiliteit (ROI) en persoonlijke targets. De rentabiliteit heeft zowel betrekking
op de divisie in kwestie als op het gehele concern. De persoonlijke targets worden in
toenemende mate gerelateerd aan de kritieke succesfactoren van de bedrijfstak waarin de
divisie actief is. Opties op aandelen   zijn een andere  vorm van variabele beloning.   Ook  de
divisiemanagers van DSM ontvangen deze opties. Hierdoor wordt de koppeling tussen hun
inkomen en de resultaten van geheel DSM versterkt.
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Bij niet-financiele beloning kan gedacht worden aan het carriereperspectief van een manager.
Dit is in belangrijke mate afhankelijk van de realisatie van zijn persoonlijke targets. De
resultaten van het onderdeel waaraan hij leiding geeft zijn wat minder belangrijk.

Herstructurering
Het hoofdkantoor grijpt geregeld in als divisies, business units of geacquireerde bedrijven
minder goed functioneren. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een onderdeel niet goed
aansluit op de strategie van DSM of als het niet voldoet aan de rendementseisen. Verschil-
lende typen interventies worden toegepast. De interventie kan bijvoorbeeld strategisch van
aard zijn. Hieronder wordt verstaan verkoop van het onderdeel of juist uitbreiding daarvan
door   middel van investeringen of overnames. Tot verkoop   zal in geval van geacquireerde
onderdelen en business units eerder worden overgegaan dan in geval van divisies. Divisies
zijn moeilijker af te splitsen uit het concern. Een andere mogelijke interventie is vervanging

van het management. Het onderdeel kan beland zijn in de fase van volwassenheid, terwijl het
aanwezige management meer geschikt is voor bedrijven die in een groeifase verkeren.
Tenslotte kan de organisatie gewijzigd worden. Het onderdeel opereert bijvoorbeeld
autonomer dan wenselijk is, gegeven de volwassenheidsfase waarin het gearriveerd is.
Naast deze brede interpretatie is ook de engere opvatting van herstructurering, zoals

beschreven in het tweede hoofdstuk, zeer herkenbaar bij DSM. In 1989 wordt bijvoorbeeld

de divisie DSM Elastomeren opgericht. Hierbij worden verscheidene bestaande activiteiten
van DSM en de eerder dat jaar aangekochte Amerikaanse rubberproducent Copolymer
Rubber & Chemical Corporation ondergebracht. Een jaar later wordt voor de hoofdzakelijk
aangekochte activiteiten van DSM op het gebied van technische kunststoffen de divisie DSM

Engineering Kunststofprodukten opgezet. Weer een jaar later volgt de uitbreiding van het
aantal divisies tot negen door opsplitsing  van  de  tot dat moment aanwezige zes divisies.   Het

hoofdkantoor van DSM past aldus interne herstructurering toe door eenheden samen te
voegen, op te splitsen en nieuwe eenheden te creeren (zie Brickley en Van Drunen, 1990).

Selectie
De zeggenschap ten aanzien van de selectie van het hogere kader van DSM berust bij het
E.recutive Develop,nent Committee. Dit bestaat uit twee leden van de Raad van Bestuur en de

directeuren van de belangrijkste divisies en concemdiensten. De andere leden van de Raad
van Bestuur beschikken over een permanente uitnodiging. Het comita richt zich op de
selectie van de topfunctionarissen en de potentiele topfunctionarissen. Het gaat om een groep

van naar schatting tweehonderd personen, waaronder in ieder geval de managers van de

divisies en de business units.
Elke divisie beschikt daarnaast over een Management Development Co,mnittee. Dit comitt
benoemt het overige kader en potentitle kader van de divisies. Het hoofdkantoor bewaakt

deze   selectie. De directeur van Personeel en Organisatie moet namelijk zijn goedkeuring
verlenen aan benoemingen boven een bepaald niveau en benoemingen die de divisiegrenzen
overschrijden. Een mogelijke reden om goedkeuring te onthouden is dat de betrokken
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persoon reeds voor een andere positie bestemd is.
Door deze benadering van selectie wordt greep op het concern gehouden.

Uitwisseling
DSM is veel meer door interne ontwikkeling dan door acquisities gegroeid. Op basis hiervan

mag de aanwezigheid van een sterke, gemeenschappelijke cultuur verwacht worden. Deze
wordt verder in de hand gewerkt door de veelvuldige interne overplaatsingen van medewer-
kers. De managers van de divisies en de business units zijn merendeels atkomstig uit andere
onderdelen. De uitwisseling wordt vereenvoudigd door de beperkte geografische spreiding
van het concern en de uniformering van de arbeidsvoorwaarden door Personeel en Organisa-
tie. Natuurlijk mag de gemeenschappelijke cultuur het vermogen om in te spelen op de eisen
van de afzonderlijke bedrijfstakken niet in de weg staan.

Coijrdinatie
Samenwerking tussen de divisies wordt niet opgelegd door het hoofdkantoor. Het hoofdkan-
toor tracht samenwerking tussen divisies weI te stimuleren. Hiertoe worden verscheidene
instrumenten ingezet. Voorbeelden zijn de erecutive meeting, management letter en senior

management  course. De executive meeting is een jaarlijkse bijeenkomst van alle topfunctio-
narissen   van   DSM. Door middel   van de management letter worden de topfunctionarissen
wereldwijd op de hoogte gebracht van belangrijke gebeurtenissen voor DSM. De senior
management course wordt twee maal per jaar georganiseerd. Elke topfunctionaris volgt de
cursus eens in de vijf jaar. Als docenten treden onder meer op de directeuren van het
concern en zijn divisies. De cursus leent zich uitstekend voor het creeren van netwerken.
Een ander platform voor samenwerking is de eerder aangehaalde maandelijkse bijeenkomst
van de concemtop Tevens wordt standaardisatie toegepast. De uniformering van de
arbeidsvoorwaarden is reeds genoemd. Daarnaast wordt gestreefd    naar het gebruik    van
dezelfde standaards op het gebied van automatisering. Uitwisseling van informatie tussen

divisies is eenvoudiger indien de systemen op elkaar aansluiten. Bovendien kan een systeem
dat ontwikkeld is voor de ene divisie tegen lage additionele kosten worden gebruikt in een
andere divisie. Enkele medewerkers van het hoofdkantoor houden zich met deze codrdinatie

bezig. Ook komen de voornaamste automatiseringsmedewerkers van de divisies maandelijks
bijeen.
De beschreven instrumenten gelden voor alle divisies. De invulling van de coordinerende rol
die het hoofdkantoor buiten deze instrumenten vervult, hangt af van het type divisie. Dit
refereert aan het eerder aangebrachte onderscheid tussen de spanbreaker, synergiecoOrclina-
tor en "business unit".
Tussen de business units van een spanbreaker bestaat een gering potentieel voor samenwer-
king. Voor zover dit toch aanwezig is, zal vooral het divisiemanagement hierop moeten
toezien. Ook tussen de spanbreaker en de overige divisies bestaan weinig mogelijkheden
voor samenwerking. Een uitzondering betreft interne leveringen van halffabrikaten. Interne

leveringen worden niet verplicht door het hoofdkantoor. Wei geldt een zekere morele plicht
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op dit gebied. Elk onderdeel bezit het recht om intern beleverd te worden. Het onderdeel kan

de status van meest begunstigde klant ontvangen. In dat geval wordt voorrang verleend

boven andere afnemers. De levering geschiedt tegen marktprijzen. Tegenover het recht staat

een plicht. De afnemer mag niet bij schaarste een beroep doen op de interne leverancier, om
vervolgens in een tijd van overvloed over te stappen naar een concurrent. Soms moet het
hoofdkantoor hierbij als scheidsrechter optreden.
De benaming synergieco8rdinator doet al vermoeden dat tussen de business units van een

dergelijke divisie veel mogelijkheden voor samenwerking aanwezig zijn. De divisieleiding is
verantwoordelijk voor de opsporing van de mogelijkheden en voor een goed verloop van de
samenwerking. Het hoofdkantoor heeft daarbij een bewakende rol.
De "business unit" DSM Koolwaterstoffen tenslotte, is sterk verweven met andere divisies

van   DSM. Dit blijkt  uit de omvangrijke leveranties van halffabrikaten vanuit deze divisie.
Bovendien kan op de gebieden technologie, logistiek en commercie samengewerkt worden

met andere divisies. Na de opwaardering van Koolwaterstoffen tot divisie is het hoofdkan-

toor direct betrokken bij de samenwerking. Dit heeft gevolgen voor de allocatie en de

beoordeling en beloning door het hoofdkantoor, rollen die in het voorgaande reeds in hun

algemeenheid besproken zijn.
Voor wat betreft de eerste rol geldt dat het hoofdkantoor geen beslissing zal nemen zonder te

verifieren of deze afgestemd is op de andere divisies. Etheen, het belangrijkste produkt van
DSM Koolwaterstoffen, dient bijvoorbeeld als grondstof bij de produktie van polyetheen en

synthetische rubbers, die bij DSM Kunststoffen respectievelijk DSM Elastomeren onderge-

bracht zijn. Het hoofdkantoor zal eerst kennis nemen van de plannen van deze divisies en de

consequenties daarvan voor de grondstoffenvoorziening. Pas daarna wordt de beslissing
inzake de allocatie van cashflows naar DSM Koolwaterstoffen genomen. Denkbaar is
bijvoorbeeld dat het hoofdkantoor uiteindelijk besluit door toewijzing van extra middelen de

capaciteit van de kraakinstallaties te vergroten, omdat DSM Kunststoffen de produktie van

polyetheen op wil voeren. De voor- en nadelen die dit oplevert voor de betrokken divisies
zijn dan tegen elkaar afgewogen.

De beoordeling en beloning gaan niet slechts uit van de commerciele winsten die DSM
Koolwaterstoffen behaalt. De manier waarop de divisie de andere divisies belevert, speelt

een grote rol. Tot de kritieke succesfactoren behoren dan ook bijvoorbeeld de leverbetrouw-

baarheid en het effectueren van kostenreducties ten behoeve van interne afnemers.

Dienstverlening
Bij de beschrijving van het hoofdkantoor is gebleken dat door de centrale organisatie diverse

diensten verleend worden aan de divisies. De diensten hebben betrekking op public relations,
onderzoek en ontwikkeling, personeelszorg, organisatie- en strategie-advisering, audits en
verklaringen, technische faciliteiten, licentiering en automatisering. De kostenverdeling van

de centrale organisatie geeft een indruk van de omvang van de dienstverlening. Ongeveer

honderdvijftig personen worden betaald uit corporate overhead. Hierbij zouden bijna
tweehonderdvijftig medewerkers van DSM Research opgeteld kunnen worden, omdat
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twintig procent van de kosten hiervan wordt geboekt als corporate overhead. De kosten van
de overblijvende medewerkers (tegen de 4.500) worden wegens verleende diensten betaald
door de divisies. Uiteindelijk wordt de corporate overhead overigens ook doorbelast.  Dit
heeft vooral een fiscale achtergrond. De Nederlandse fiscus accepteert niet dat de gehele
corporate overhead in Nederland in mindering wordt gebracht op de winst.
Uitvoering van de 2000-studie brengt met zich mee dat de dienstverlening vanuit de centrale

organisatie wordt ingekrompen. Vooral het Computer Centrum Nederland en delen van
DSM Limburg en Public Relations staan op de nominatie om uitbesteed of gedecentraliseerd
te worden. Ook reductie van het aantal personen die betaald worden uit de corporate
overhead is denkbaar.

Toegevoegde waarde hoofdkantoor
Tot besluit van de studie van DSM volgen twee manieren waarop het hoofdkantoor in staat is
waarde toe te voegen aan de divisies. Genoemd worden besluitvorming en synergie.

Besluitvorming
Het hoofdkantoor kan de divisies afhouden van overhaaste en onjuiste besluiten dan wel
snelle en goede besluiten aanmoedigen. Weliswaar bezit het hoofdkantoor zelden meer
informatie over de bedrijfstak waarin een divisie actief is dan de divisie zelf. Daar staat

tegenover dat het hoofdkantoor een beter overzicht heeft, vanuit de informatie die beschik-
baar is over andere divisies, andere ondernemingen en de overheid.
Een voorbeeld betreft een transactie met chemieconcern Akzo. DSM draagt in 1991 zijn
activiteiten op het gebied van poederverven over aan Akzo en verkrijgt daarvoor in ruil de
activiteiten van Akzo op het gebied van technische kunststoffen. De ingeruilde activiteiten
kunnen voor beide concerns als perifeer gekenschetst worden. Voor DSM geldt bovendien

dat groei in de Verenigde Staten niet haalbaar is. DSM brengt daar harsen die als grondstof
dienen voor poederverven op de markt. Door ook poederverven te verkopen zou het concern
zijn eigen afnemers beconcurreren. Als gevolg van de ruil concentreren DSM en Akzo hun
middelen en beconcurreren ze elkaar niet meer op de bewuste terreinen. Uit eigen beweging
zouden de divisies naar verwachting niet tot het besluit om activiteiten te ruilen gekomen

zijn. Het vereiste overzicht ontbreekt waarschijnlijk. Bovendien impliceert een ruil vaak dat
de ene divisie, in dit geval DSM Engineering Kunststofprodukten, activiteiten wint, terwijl
een andere divisie, hier DSM Harsen, activiteiten moet inleveren. Het hoofdkantoor moet
hier snwerolie verschaffen.

Synergie
Divisies kunnen op verschillende terreinen onderling samenwerken. Voor DSM zijn de
interne leveringen belangrijk. De produkten van de ene divisie vormen de grondstof voor de
andere divisie. Interne leveringen vanuit DSM Koolwaterstoffen zijn reeds    aan   de   orde
geweest. Daarnaast worden bijvoorbeeld chemische stoffen ten behoeve van de fijnchemie en
kunststoffen  voor de kunststofverwerking intern geleverd.   Ook  op het gebied van technologie
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werken divisies samen. Opgebouwde kennis over produktieprocessen en produkten kan
elders in het concern bruikbaar zijn. Op het terrein van logistiek werken divisies samen,

aangezien de divisies verantwoordelijk gesteld zijn voor een bepaalde type transport,
waarvan andere divisies weer gebruik maken. Verder kunnen divisies bij de marketing en
verkoop onderling samenwerken. Zo kunnen ze een gemeenschappelijke account manager
inschakelen of in een land een gezamenlijk verkoopkantoor opzetten. Soms kan in de
behoefte van een klant voorzien worden door produkten van meerdere divisies van DSM.
Vormdelen voor auto's kunnen bijvoorbeeld vervaardigd worden van zowel thermoplasten
en thermoharders. Deze produkten zijn afkomstig van verschillende divisies van DSM.  Door
middel van een account manager of verkoopkantoor kan een pijnlijke situatie, waarin door
verschillende vertegenwoordigers van hetzelfde concern binnen korte tijd concurrerende

oplossingen aan een klant aangeboden worden, voorkomen worden. Tevens kunnen de
divisies elkaar nu wenken geven aangaande de benadering van klanten. Deze en de andere

samenwerkingsvormen vergen een actieve rol van het hoofdkantoor. De divisies zijn op zich
niet snel genegen om bijvoorbeeld een gezamenlijk verkoopkantoor te openen.

§3.5 Getronics

Getronics N.V. is een Nederlandse onderneming die automatiserings- en communicatiedien-

sten aanbiedt.  In  1993,  het jaar waarin het onderzoek uitgevoerd is, realiseren ruim 3.800
medewerkers een omzet van meer dan hft. 1,3 mrd. Effectenanalisten verwachten dat de

omzet over 1997 hft. 2,5 mrd. zal bedragen. De onderneming is dus sterk gegroeid. Zoals

gebruikelijk worden dergelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk behandeld onder de noemer

"Recente ontwikkelingen".  De rest van de studie sluit grotendeels aan bij de situatie zoals die
gold ten tijde van het uitvoeren van het onderzoek.
Om te beginnen worden enkele algemene kenmerken van de onderneming gegeven. Net als

bij iEGON en DSM gaat het ook hier om de historie, recente ontwikkelingen, activiteiten en

organisatiestructuur. Daarna volgt een bespreking van het hoofdkantoor van Getronics en de

rollen die het vervult.

Historie
In tegenstelling tot veel concurrenten kent Getronics een betrekkelijk lange historie. De

voorganger van de onderneming, Groeneveld, Van der Pol & Co's Elektrotechnische

Fabriek N.V., stamt namelijk reeds uit  1887. Het bedrijf hield zich bezig met elektrotechni-

sche installaties. In de jaren vijftig van deze eeuw worden handelsactiviteiten opgezet, die
later de naam Groenpol Industriele Verkoop krijgen.
In 1968 fuseert het bedrijf met Geveke. Twee jaar daarna neemt SHV de gefuseerde

onderneming over. SHV splitst de activiteiten in een installatietak en een handelstak. De
handelstak omvat Groenpol Industriele Verkoop. In 1972 verbreedt en internationaliseert

SHV de activiteiten van dit laatste bedrijf door overname van een deel van Koopman & Co,
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een technische handelsonderneming. In hetzelfde jaar verandert de naam van het bedrijf in
Geveke Electronics.
De handelsactiviteiten in de computerbranche van Geveke Electronics blijken niet succesvol
te zijn. De heer A.H.J. Risseeuw, vanaf 1976 directeur van het bedrijf, komt tot het inzicht
dat Geveke Electronics levensvatbaar is, mits het zich meer op dienstverlening voor
computerhard,vare en -so#ware toelegt. SHV is echter niet bereid in deze transformatie te
investeren. Door middel van een leveraged buy out krijgt het bedrijf de gelegenheid nieuwe
financiers  aan te trekken.   Deze  buy out vindt plaats  in   1983.   Twee jaar hierna wordt  het

bedrijf naar de beurs gebracht. In eerste instantie betreft dit notering op de parallelmarkt. In
1986 volgt introductie   op  de officiBle markt  van de Amsterdamse Effectenbeurs.   De   naam
van de onderneming wordt in 1988 omgezet in Getronics.
De onderneming vertoont een snelle groei. In 1983 behalen circa driehonderd medewerkers
een omzet van iets meer dan honderd miljoen gulden. Vergelijking met de reeds gegeven
getallen over 1993 leert dat de omvang van de onderneming ongeveer verdertienvoudigd is.
Als de genoemde verwachting voor 1997 in de beschouwing betrokken wordt, kan zelfs
gesproken worden van een factor vijfentwintig. De toename komt tot stand door zowel
interne als externe groei. Een voorbeeld van externe groei is de overname van het beursge-
noteerde softwarebedrijf Datex in 1988. Getronics boort door de overname een aantrekkelijk
segment aan. De markt voor software biedt betere groeimogelijkheden dan de markt voor
hardware, waarop Getronics zich tot dat moment geconcentreerd heeft. Bovendien kan
Getronics door de overname gestalte geven aan de wens om complete oplossingen aan te
kunnen bieden voor de automatiseringsproblemen van afnemers. Naast software beschouwt
Getronics telecommunicatie als een potentille nieuwe winstmaker.
De winstgevendheid gedurende al deze jaren is uitstekend. Dit geldt zelfs voor 1991, voor
veel ondernemingen die zich richten op informatietechnologie een rampjaar. Er is sprake van
een wereldwijde recessie in de bedrijfstak. Een shake out is het gevolg. Getronics weet zich
aan de malaise te onttrekken. De onderneming boekt zelfs een winststijging van veertien

procent. Als redenen worden aangevoerd de goede kostenbeheersing en het niet aangaan van
gevaarlijke avonturen op het gebied van acquisities. Voor wat betreft het laatste kan de
poging om als white knight het Britse automatiseringsbedrijf Touchstone over te nemen

genoemd worden. De poging strandt op een hoger bod van de oorspronkelijke belager. Deze
blijkt later een kat in de zak gekocht te hebben.
De verslechterende marktomstandigheden vormen wel een aanleiding voor Getronics om de
kernactiviteiten te herdefinieren. De ondememing zal zich in toenemende mate richten op

software, dienstverlening en consulting.   Op het vlak van hardware wordt daarentegen geen
verdere expansie nagestreefd.

Recente ontwikkelingen
Het buitenland krijgt toenemende aandacht van Getronics. In 1996 realiseert de onderneming
meer dan een kwart van de omzet buiten Nederland. Dit is onder andere te danken aan de
overname van Cinet, dat werkzaam is in Scandinavie, in 1993. Getronics beperkt zich in de
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landen buiten Nederland tot enkele activiteiten. Het streven is echter om daar meer activitei-
ten uit de acht in Nederland onderscheiden contpetence centers aan te bieden.

Dit refereert aan een belangrijke strategische en organisatorische ontwikkeling in de eerste

helft van de jaren negentig. De units van Getronics worden gebundeld in een achttal

competence centers. Voorbeelden zijn management van informatiesystemen, netwerken en

netwerkdiensten, ICT en telematica consulting en software. De competence centers lijken
slechts een tussenstation te zijn. Op langere termijn ligt een indeling op basis van marktseg-

menten voor de hand. In de verslaggeving over 1996 wordt reeds een splitsing in de
segmenten overheid en non-profit (1), fmanciele en zakelijke dienstverlening (2), handel,
transport, media en telecom (3) en industrie (4) aangebracht.

Eind 1995 verwerven Getronics en Roccade ieder de helft van de aandelen van het zieltogen-
de RAET. Getronics wil te zijner tijd Roccade, het voormalige Rijkscomputercentrum,
overnemen. De aandelen daarvan zijn nog in handen van de overheid. Het ziet er echter naar

uit dat de overheid de voorkeur geeft aan de hoogste bieder voor Roccade. De vraag is of dit
Getronics zal zijn. Begin 1997 neemt Getronics het belang van Roccade in RAET over.
De financi8le resultaten van Getronics blijven ondertussen uitstekend. Dit wordt geillustreerd
door de ontwikkeling van de aandeelhouderswaarde. Een belegging van hfi. 1.000,- in
aandelen Getronics ten tijde van de beursgang in 1985 vertegenwoordigt ultimo 1996,
inclusief geaccumuleerde dividenden, een waarde van ruim hft, 33.000,-. Vanaf 1994 wordt
de onderneming hierbij geholpen door de weer voorspoedige marktontwikkelingen.

Activiteiten
Getronics richt zich op grote afnemers. Hieraan worden diensten aangeboden en systemen
geleverd.    Deze   twee   zijn   goed   voor een aanded   van 47 respectievelijk 53 procent   in   de

netto-omzet. Achter de tweedeling gaat een breed scala aan activiteiten schuil. Het betreft

vooral advisering, levering, installatie, onderhoud en beheer, die bijvoorbeeld betrekking
hebben op computers, randapparatuur, netwerken, software, telecommunicatie, telematica en

industriele elektronica. Getronics is in staat om deze activiteiten te combineren, zodat aan de

klant een totale oplossing aangeboden kan worden. Klanten hebben hieraan in toenemende

mate behoefte. De meeste concurrenten zijn gedwongen om additionele diensten of systemen
in te kopen van derden. Ten aanzien van de concernstrategie kan afgeleid worden dat

Getronics in sterke mate gediversificderd is. Vooral doordat de verschillende diensten en

systemen aan dezelfde afnemer geleverd kunnen worden, kan gesproken worden van

verwantschap. Van verticale integratie is eigenlijk geen sprake.

Getronics is nog niet in sterke mate geYnternationaliseerd. Een stevige positie op de thuis-

markt is noodzakelijk om internationaal te kunnen expanderen. In het begin van de jaren

negentig wordt circa een vijfde deel van de omzet buiten Nederland behaald. Europese

landen, in het bijzonder Belgie en Spanje, nemen hiervan het leeuwedeel voor hun rekening.
Door verschillen in taal en infrastructuur is er voor wat betreft de activiteiten van Getronics

nog geen sprake van een wereldwijde of zelfs Europese bedrijfstak. Ook hebben de Neder-
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landse multinationals die Getronics onder zijn klanten telt vooralsnog geen behoefte aan
hetzelfde automatiseringsbedrijf voor hun buitenlandse vestigingen. Van belang is dat een
buitenlandse vestiging voldoende omvang bereikt. Het ontbreken daarvan leidde bijvoorbeeld
tot de beslissing om te desinvesteren in Frankrijk.
De president-directeur vermeldt zelf overigens dat de strategie voor een groot deel strategy
by opponunity is. Allerlei kansen dienen zich aan. Getronics moet de flexibiliteit bezitten om
hierop in te spelen. Organisatie van de onderneming in kieine bedrijfseenheden draagt
hieraan bij. Dit voert tot het volgende onderdeel van deze studie.

Organisatiestructuur
Getronics is opgebouwd  uit een hoofdkantoor  en ruim veertig business units. De business

units zijn elk gespecialiseerd in het aanbieden van een bepaalde dienst of een bepaald
systeem. In combinatie kunnen zij een breder pakket leveren, al naar gelang de behoefte van
de klant.
De business units zijn vooralsnog gegroepeerd in drie clusters: Maintenance & Installation,
Products & Systems en Software-services & Consultancy. Gemeten naar het aantal mede-
werkers zijn de eerste twee clusters in het begin van de jaren negentig beide ongeveer twee
keer zo groot als het derde cluster. De namen van de clusters geven grofweg aan waarmee
hun business units zich bezighouden.
De clusters moeten niet opgevat worden als divisies. Ze beschikken bijvoorbeeld  niet over
een eigen staf. Er zijn overigens wel enkele divisies aanwezig. Deze divisies bestaan uit
verschillende business units. Ze worden gevormd als een cluster vele business units bevat.
Een voorbeeld is Getronics Desktop Automation, een divisie die twee business units omvat.
In het vervolg worden zowel business units als divisies meestal aangeduid als units.
De drie directeuren van de clusters vormen samen met de financieel-directeur de Groepsraad
van Getronics. De voorzitter van de Groepsraad is, naast clusterdirecteur, tevens president-
directeur van Getronics. De vice-voorzitter is, naast clusterdirecteur, ook directeur van een
van de business units. De voorzitter en vice-voorzitter van de Groepsraad vol:men tevens de
statutaire directie van Getronics.
De organisatiestructuur lijkt wellicht complex. Toch moet de conclusie luiden dat Getronics            i
in ieder geval gekozen heeft voor een platte organisatiestructuur.

Hoofdkantoor
Een uitgangspunt bij de inrichting van de organisatie is dat de activiteiten die gedecentrali-
seerd kunnen worden ook inderdaad uitgevoerd worden door de units. Dit resulteert in een
klein hoofdkantoor.
Het hoofdkantoor omvat de president-directeur, de heer Risseeuw, die een representatieve en
bewakende functie voor de gehele onderneming heeft. Op financieel gebied zijn er de
fmancieel-directeur en de functie Finance and Corporate Consotidation, die vier personen
telt. Zij dragen vooral zorg voor de financiering van Getronics en de verwerking van de
financiele gegevens van de units. Ten behoeve van de ontwikkeling van de onderneming is
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een afdeling coiporate development, bestaande uit twee personen, aanwezig. Deze speelt een

belangrijke rol bij de externe groei van Getronics. Verder zijn er medewerkers voor
juridische en publicitaire aangelegenheden. Tenslotte is natuurlijk secretariele ondersteuning
beschikbaar op het hoofdkantoor. In totaal zijn twaalf personen werkzaam op het hoofdkan-
toor.

Vanwege de sterke groei van Getronics vinden langzamerhand enkele uitbreidingen plaats.
Het aantal medewerkers dat zich bezighoudt met juridische, publicitaire en secretariele zaken
en met de ontwikkeling van de onderneming stijgt bijvoorbeeld. Bovendien worden functies
toegevoegd. Het gaat hier om een manager algemene zaken en een informatiemanager. Op

personeelsgebied worden een manager management development en een human resources

nianager toegevoegd. Nog steeds kan echter gesproken worden van een klein hoofdkantoor.
Tot het hoofdkantoor kan verder gerekend worden GLACIB. De functie is in het begin van
de jaren negentig ingesteld. GLACIB is een afkorting van Getronics Large Account
Coordination and Information Bureau. GLACIB ondersteunt de units bij het gecombineerd
benaderen van grote klanten. GLACIB telt drie medewerkers.

Strategiebepaling
De strategie van Getronics wordt bepaald volgens een bottom up proces en wordt vervolgens
vastgesteld door de Groepsraad. De president-directeur heeft hierin een belangrijk aandeel.

Ook de andere clusterdirecteuren hebben hun inbreng, vanuit de kennis die zij van hun
vakgebieden hebben.
Binnen het kader dat gesteld wordt door de strategie van Getronics formuleren de managers
van de units hun jaarplannen. De plannen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de
Groepsraad. In een later stadium dienen ze ter evaluatie van de units.
Een jaarlijkse strategiebijeenkomst levert een bijdrage aan de afstemming tussen de twee
niveaus. Gedurende deze bijeenkomst wordt de toekomst van de onderneming voor de
komende drie jaren besproken. Een tiental personen, de top van Getronics, neemt deel aan
de bijeenkomst. Hieronder zijn begrepen de personen die rechtstreeks rapporteren aan de
president-directeur, inclusief divisiemanagers.

Allocatie
Het aantrekken van financiale middelen van externe financiers gebeurt in principe door het
hoofdkantoor. Ook het cash management is grotendeels gecentraliseerd. Hierdoor kunnen
schaalvoordelen behaald worden.
Getronics heeft de zogenaamde 403-verklaringen bij de kamers van koophandel onderte-
kend.13 Voor de units wordt desalniettemin het eboh-principe gehuldigd. Dit staat voor

eigen broek ophouden. De units zijn verantwoordelijk voor de winsten die zij behalen. Een

I 3Een 403-verklaring houdt in dat de moedermaatschappij zich garant stelt voor de schulden

en verplichtingen van de betrokken dochteronderneming. De dochter wordt daardoor vrijge-
steld van de verplichting tot het deponeren van jaarrekeningen.
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bepaalde hoeveelheid vermogen wordt aan de units ter beschikking gesteld. Mede op basis

hiervan worden hun managers later afgerekend. Eventueel kan de hoeveelheid uitgebreid
worden. De tarieven waartegen dit geschiedt zijn marktconform. Het voordeel voor de units
is gelegen in een vermindering van wat transactiekosten genoemd worden. Een unit hoeft
aan het hoofdkantoor minder informatie te verstrekken dan aan een bank, omdat eerstge-

noemde reeds veel kennis over de unit opgebouwd heeft.
Binnen het overeengekomen investeringsbudget is de voor een unit beschikbare ruimte om
vervangings- en uitbreidingsinvesteringen te plegen vrij ruim. Mogelijkheden voor acquisi-

ties, joint-ventures en afstotingen kunnen wel gesignaleerd worden door de units. De

daaropvolgende analyses, onderhandelingen en uiteindelijke beslissingen zijn echter voor

rekening van het hoofdkantoor. Nieuwe activiteiten kunnen weliswaar ontwikkeld worden
door de units, maar moeten door het hoofdkantoor goedgekeurd worden.
De criteria die gehanteerd worden bij de evaluatie van voorstellen van de Units Zijn overwe-

gend financieel van aard. De hoogte van de criteria kan per cluster verschillen.

Beoordeling
Beoordeling van de units en hun managers kan plaatsvinden op basis van twee maandelijkse

rapporten. Binnen vijf dagen na het einde van de maand rapporteert een unit de zogenaamde

flash. Dit omvat een beknopt overzicht van ontwikkelingen die zich de afgelopen maand

hebben voorgedaan, bijvoorbeeld in de marges en de facturering. Na tien tot twaalf werkda-
gen volgt de formele financiBle rapportage van de afgelopen maand. Elk kwartaal  is er een

evaluatie  van de resultaten  met de directie.
De nadruk ligt hierbij op financiale criteria. Als zwaarwegende reden hiervoor wordt de

beursnotering van Getronics gezien. Een belangrijke maatstaf voor alle units is het rende-

ment op het beschikbare vermogen. Daarnaast zijn er per cluster verschillende andere

kwantitatieve criteria.

Beloning
De   beloning   van de managers   van de units   is   voor   een deel variabel. De omvang   van  dit
variabele deel verschilt per unit. Door de bank genomen gaat het om enkele maandsalaris-

sen. De toekenning is in sterke mate afhankelijk van de resultaten van de unit waaraan een

manager leiding geeft. Ook de samenwerking met andere units, bijvoorbeeld via het eerder

aangehaalde GLACIB, speelt een belangrijke rol. Beloning   is bij Getronics een belangrijk
instrument om samenwerking tussen de units te bevorderen. Als de president-directeur, die
jaarlijks beslist over de variabele beloning, bemerkt dat de winst van een unit te danken is
aan oncoOperatief gedrag jegens andere units, dan zal eerder tot sancties in plaats van

beloning worden overgegaan.
Als Getronics in zijn geheel beschouwd wordt, blijkt circa tien procent van de uitgekeerde
beloningen samen te hangen met variabele regelingen. Naast unit managers zijn verkopers

hiervoor in grote mate verantwoordelijk. Om ook andere medewerkers meer bij de onderne-
ming te betrekken kent Getronics een aandelenoptieplan en converteerbare obligatieleningen.
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Transformaties
Getronics gebruikt bij voorkeur de term transfonnaties voor hetgeen elders in deze studie

aangeduid wordt als herstrucmrering. Herstructurering wordt namelijk vaak geassocieerd
met bijvoorbeeld bedrijfssluitingen en massaontslagen. Deze hebben zich bij Getronics niet
voorgedaan.
Beslissingen inzake transformaties worden uiteindelijk altijd genomen door het hoofdkantoor.
Geacquireerde bedrijven en units die reeds deel uitmaken van Getronics worden verschillend
benaderd.

Getronics acquireert in principe alleen goed renderende bedrijven. Het management heeft
onvoldoende mogelijkheden om een mrnaround uit te voeren. Na acquisitie volgt transfor-
matie en inpassing in de groep. Een voorbeeld is het overgenomen bedrijf XTEC. Dit is na
verloop van tijd met een deel van Geveke Electronics samengevoegd tot het eerder genoem-
de Getronics Desktop Automation. Later is dit overigens weer gecombineerd met onderdelen
van RAET. De reden is dat Getronics zich op dit terrein als 66n bedrijf wil profileren. Dit
noodzaakt tot het onderbrengen van mogelijkerwijs concurrerende activiteiten bij tan unit.
In geval van een bestaande unit zal geen jaar gewacht worden, maar veel eerder ingegrepen
worden. Een denkbare interventie is vervanging van het management. Andere toegepaste
maatregelen zijn opheffing en opsplitsing in delen.
In het verleden was de noodzaak tot herstructurering geringer. De markt bood ongekende

mogelijkheden. In een situatie waarin de marktgroei afvlakt en de marges dalen wordt
herstructurering belangrijker. Door interne herschikkingen van activiteiten over units kunnen

synergetische effecten verwezenlijkt worden. Daarnaast wordt onderlinge competitie bij
klanten voorkomen. Hechte relaties met leveranciers kunnen in deze bedrijfstak overigens
een obstakel vormen bij samenvoeging van onderdelen.

Selectie
De personeelsfunctie is gedecentraliseerd, hoewel de toevoeging van de manager manage-
ment development leidt tot meer betrokkenheid van het hoofdkantoor. Het hoofdkantoor
werft bijvoorbeeld geen mensen    voor de units. Werving geschiedt   door de personeels-
afdelingen  van de business units of divisies. Als bijvoorbeeld  in een divisie een nieuwe
business unit manager aangesteld moet worden, dan vindt de werving daarvoor plaats door
de afdeling personeelszaken van de divisie. De divisiedirecteur selecteert vervolgens de
geschikte kandidaat. Het hoofdkantoor neemt tenslotte de benoemingsbeslissing. De

managers van de business units die geen deel uitmaken van een divisie worden eveneens
benoemd door het hoofdkantoor. De president-directeur heeft veel invloed op deze benoe-

mingen.

Uitwisseling
Management development zorgt ervoor dat gesproken kan worden van een gestructureerde
uitwisseling van managers tussen units. Personeel in het algemeen en goed management in
het bijzonder is schaars in de bedrijfstak. Voordat management development geintroduceerd
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werd, probeerde elke unit haar eigen goede medewerkers vast te houden. Dit gebeurde ook
als duidelijk was dat deze uiteindelijk toch zouden vertrekken, omdat ze zich niet verder
zouden kunnen ontplooien binnen de unit. Het hoofdkantoor tracht nu te bewerkstelligen dat
de units hun goede medewerkers aanbieden aan andere units, als de opvatting groeit dat deze
personen toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Als onderdeel van management development
worden tevens opleidingen aangeboden en loopbaanpaden uitgestippeld. Op deze wijze wordt
deels verhoed dat goede krachten Getronics verlaten. Bovendien draagt management
development bij aan de verdere ontwikkeling van goede medewerkers. Het doel is dus niet
primair het bevorderen van de samenwerking tussen units.
Hierbuiten komt uitwisseling van medewerkers tussen de units niet vaak voor. Een belangrij-
ke oorzaak is de decentralisatie van de personeelsfunctie. De hierdoor optredende verschei-
denheid in de arbeidsvoorwaarden belemmert de uitwisseling van medewerkers.

Coilrdinatie
De mate van samenwerking met andere units verschilt per unit. Gemiddeld genomen kan wel
gesproken worden van toenemende samenwerking. Dit is vooral het gevolg van de marktbe-
nadering van Getronics. Klanten hebben, zoals gezegd, in toenemende mate behoefte aan een
aanbieder die een totale oplossing voor hun automatiseringsproblemen kan leveren.
Getronics speelt hierop in, aangezien de units in staat zijn om in combinatie een breed pakket
aan systemen en diensten te leveren. Hier en daar in de organisatie zal dit een forse

omschakeling vergen. Van oudsher is immers het eboh-principe omarmd.
Een belangrijk instrument om units voor wat betreft hun marktbenadering te courdineren is
het reeds aangehaalde GLACIB. De functie ondersteunt de units bij het gecombineerd
benaderen van grote klanten. Een concrete activiteit is het maken van een overzicht van de

grootste klanten van Getronics. Aan de hand van deze lijst kan een unit constateren dat zij
een bepaalde klant nog niet bedient. Dit kan een signaal zijn om tot benadering van de klant
over te gaan. Daarnaast zijn in Getronics later een aantal corporate account direaors
aangesteld. Deze relatiemanagers richten zich op specifieke marlasegmenten waarbij zij de

marketinginspanningen coOrdineren en bedrijfseenheden ondersteunen richting opdrachtge-
vers die opereren in een bepaald marktsegment.
Meer algemeen ingezette coordinatiemechanismen zijn beloning, bijeenkomsten en project-
groepen. Zoals hierboven bleek, is de variabele beloning die een unit manager ontvangt
deels afhankelijk van de mate waarin hij met andere managers samengewerkt heeft, onder
meer in het kader van GLACIB. Verder worden diverse bijeenkomsten voor managers

georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen managers informatie uitwisselen of een
informeel netwerk van contacten creeren. Af en toe worden projectgroepen samengesteld.

Hieraan kan nog worden toegevoegd dat de president-directeur toezicht houdt op een goed

verloop van samenwerking en bij problemen ingrijpt.
Het onderdeel coOrdinatie wordt afgesloten met enkele opmerkingen inzake samenwerking
op specifieke gebieden. Units zijn verplicht om benodigde diensten en systemen af te nemen
van andere units, wanneer deze tot interne levering in staat zijn. Het betreft een ongeschre-
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ven wet. De prijzen waartegen dit geschiedt liggen beneden het marktniveau. Op het gebied
van namen blijkt dat klanten vaak liever zaken doen met een bedrijf dat met de naam
Getronics getooid is dan met een bedrijf dat onder een andere naam opereert. Daarom
worden overgenomen bedrijven vaak herdoopt tot Getronics. Een voorbeeld is Datex, dat
verdergegaan is als Getronics Software. Concurrentie tussen units komt bij een goede

afbakening van de activiteiten niet voor. Soms zijn units geneigd om activiteiten die eigenlijk
behoren bij een andere unit zelf te verkopen. Het hoofdkantoor moet bewaken dat een unit
op haar eigen terrein blijft.

Dienstverlenilig
Het hoofdkantoor van Getronics verleent slechts in zeer bescheiden mate diensten aan de
units. Er is bijvoorbeeld geen centrale Research and Development. De uitgaven hiervoor zijn
sowieso beperkt in de onderneming. Gegeven de activiteiten is de noodzaak voor het
uitvoeren van Research and Development namelijk doorgaans niet aanwezig. Op juridisch en
publicitair gebied wordt enige hulp geboden aan de units. Daarnaast wordt de inkoopfunctie
ondersteund. Dit wil niet zeggen dat het hoofdkantoor daadwerkelijk inkopen doet voor de
units. Door het maken van afspraken met leveranciers tracht het quantumkortingen voor de
units te bedingen. Het gaat hier om standaard benodigdheden, in het bijzonder kantoorartike-
len. Functies als management development en GLACIB betreffen niet zozeer dienstverlenen-
de, als wel codrdinerende functies. De in het kader van management development aangebo-
den opleidingen worden bijvoorbeeld grotendeels door derden volbracht. Het hoofdkantoor
voert daarbij de regie.

Toegevoegde waarde hoofdkantoor
Volgens betrokkenen op zowel het niveau van het hoofdkantoor als dat van de units is de
belangrijkste bijdrage van het hoofdkantoor gelegen op het gebied van de marktbenadering.
Kort gezegd vergroot het hoofdkantoor de marktkansen van de units. De units kunnen hun
klanten, naast een partiale oplossing, ook een totale oplossing voor hun automatiseringspro-
blemen aanbieden. Traditioneel is de organisatie hiervoor niet ingericht. Samenwerking
tussen units staat onder meer op gespannen voet met de ver doorgevoerde decentralisatie.
Om samenwerking tussen units te stimuleren worden regelingen getroffen, zoals hergroepe-

ring van units en de instelling van GLACIB. Vooral de president-directeur is echter de
katalysator. Hij eist van de managers dat ze samenwerken en dwingt dit via beloning af. De
president-directeur heeft een additionele functie bij de marktbenadering. Hij brengt persoon-
lijk een bezoek aan een potentiele klant als een unit er niet in slaagt bij deze klant een
opdracht binnen te halen. Dit legt extra gewicht in de schaal.
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§3.6 Wolters Schaberg

De Wolters Schaberg Groep omvat een investerings- of houdstermaatschappij, Wolters

Schaberg B.V. geheten, en een verzameling bedrijven. De bedrijven ontplooien uiteenlopen-
de activiteiten. De nadruk ligt hierbij op industriele toelevering, detailhandel en dienstverle-

ning. De geconsolideerde omzet van de gehele Groep bedraagt in 1991 naar schatting hfl.
1,5 mrd. Het aantal medewerkers is circa 8.000.
De houdstermaatschappij Wolters Schaberg en haar rollen staan centraal in deze studie. De

behandeling daarvan wordt voorafgegaan door een bespreking van de historie, recente

ontwikkelingen, activiteiten en organisatiestructuur van de Wolters Schaberg Groep.

Historie
De basis voor de Wolters Schaberg Groep wordt gelegd in 1980, als J.B. Wolters en J.W.

Schaberg van start gaan onder de naam Wolters & Schaberg Management. Ongeveer vier

jaar later sluit J.R. Rosen Jacobson zich aan. De onderneming speelt goed in op de economi-

sche recessie aan het begin van de tachtiger jaren door slecht lopende bedrijven over te
nemen en deze vervolgens nieuw leven in te blazen, veelal zonder pijnlijke maatregelen te

hoeven treffen. In de loop van de jaren tachtig worden meerderheidsbelangen verworven in

de beursgenoteerde ondernemingen Schuttersveld Holding N.V. en Goudsmit N.V.
Mede-oprichter J.W. Schaberg trekt zich in 1987 terug als directeur en aandeelhouder. In

datzelfde jaar verkrijgt een consortium onder leiding van Wolters Schaberg een pakket
aandelen en leningen van het Ministerie van Economische Zaken. De aandelen en leningen
houden verband met de financiele ondersteuning die in de jaren zeventig door het Bureau

Bijzondere Bedrijfsproblemen van het Ministerie gegeven is aan noodlijdende bedrijven. Er
ontstaat enige conimotie, omdat de betrokken bedrijven zich overvallen voelen door het
Ministerie. Desalniettemin weet Wolters Schaberg met de bedrijven een goede relatie op te
bouwen. Een van de bedrijven in kwestie is overigens machinefabriek Begemann uit
Helmond, die op een gegeven moment de lening afkoopt.

Langs deze weg verkrijgt Wolters Schaberg ook de Spinnerij Nederland Groep, een
verzameling textielbedrijven. Een van deze bedrijven, Spinnerij Enschede, gaat in 1990
failliet, ondanks inspanningen om het bedrijf te redden. Ongeveer tweehonderd werknemers

komen op straat te staan. J.B. Wolters is verontrust door de sociale verontwaardiging die dit

met zich meebrengt.  Hij doet later dat jaar de uitspraak (zie FD,  20 juni  1992):

'De volgende keer  laten we  het  bedrijf eerst  reorganiseren voordat we  het overnemen.'

Daarnaast is de Wolters Schaberg Groep inmiddels behoorlijk gegroeid. De bedrijven die
deel uitmaken van de Groep vergen veel aandacht van de directie van Wolters Schaberg. In

het begin van de jaren negentig wordt dan ook een beleidsverandering zichtbaar. De
aandacht wordt verlegd naar beter draaiende bedrijven.
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Recente ontwikkelingen
In de  loop  van 1992 verkrijgt Wolters Schaberg een groot belang  in een derde beursgeno-
teerde onderneming, de porceleinfabrikant De Porceleyne Fles. De winstgevendheid van de
detailhandelsactiviteiten van Goudsmit, een ander beursfonds waarin Wolters Schaberg
participeert, geeft over dat jaar een flinke daling te zien. Slechts door de verkoop van Jamin
aan Ahold kan toch nog een aardig winstcijfer getoond worden. Het besluit valt om de
detailhandel te vervangen door zakelijke dienstverlening. De eerste stap op dit gebied is
echter niet onverdeeld gelukkig. Het betreft Flexitime, een houdstermaatschappij van
bedrijven die zich bezighouden met de uitzending en detachering van technici en met
technisch tekenwerk. Flexitime wordt door Wolters Schaberg verkocht aan Goudsmit.
Dergelijke transacties hebben al eerder voor de nodige discussies gezorgd. President-
commissaris J.B. Wolters van Goudsmit benadrukt dat de transactie van substantieel
voordeel voor Goudsmit is. Concrete bedragen worden echter niet genoemd. Bovendien
ontstaat een hevig conflict met de oorspronkelijke eigenaren van de voorloper van Flexitime.
Deze worden er door Wolters Schaberg van beschuldigd het getekende concurrentiebeding
via stromannen te schenden. Absoluut dieptepunt gedurende deze periode is de nachtelijke
beschieting van de woning van J.R. Rosen Jacobson. Het verband tussen de beschieting en
de affaire Flexitime is overigens nooit aangetoond.
Vanaf dat moment wordt Wolters Schaberg langzaam maar zeker ontmanteld. Rosen

Jacobson trekt zich terug als directievoorzitter van Goudsmit en later tevens uit Wolters

Schaberg. Zijn opvolger bij Goudsmit, C.J. van der Bijl, stapt eind 1993 alweer op, waarbij
hij ook afscheid neemt als directeur van Wolters Schaberg Volgens J.B. Wolters past dit
binnen de verkleining van de Groep, als gevolg waarvan de top minder om handen heeft.
In januari 1995 wordt bekendgemaakt dat Wolters Schaberg op korte termijn opgeheven  zal

worden. De houdstermaatschappij wordt omgebouwd tot een privdmaatschappij van J.B.
Wolters. Wolters zal zich voortaan vooral richten op Schuttersveld, waarvan hij sinds 1992
directeur is. Enkele activiteiten worden nog overgeheveld naar de beursfondsen. Het gaat
hier om metaalbedrijf Dru, dat verkocht wordt aan Schuttersveld, en onderwijsinstelling
Luzac College, die verkocht wordt aan Goudsmit. Een onafhankelijke partij bepaalt de
waarde van de bedrijven.
Eind 1996 beperkt Wolters Holding haar participatie in Goudsmit tot bijna twintig procent.
Ruim twee jaar eerder is het belang in Schuttersveld al teruggebracht tot een minderheid.

Activiteiten
Een expliciete strategie ontbreekt bij Wolters Schaberg. De onderneming noemt zich in dit
kader dan ook heel oprecht opportunist. De directie zegt zich dit te kunnen veroorloven,
omdat de houdstermaatschappij niet aan de beurs genoteerd is. Van beursgenoteerde
ondernemingen wordt in het algemeen wat meer consistentie verwacht.
Het ontbreken van een expliciete strategie komt tot uitdrukking in de vele verschillende
activiteiten die door de Groep ontplooid worden. Een zekere focus is daarbij wel aanwezig.
De meeste activiteiten kunnen namelijk ondergebracht worden bij de categorieen industriele
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toelevering, detailhandel en dienstverlening. Deze drie zijn in 1990 goed voor respectievelijk
38, 27 en 17 procent van de totale omzet. De resterende omzet wordt onder meer geboekt

met de produktie van textiel.
Tussen de categorieen van activiteiten is de verwantschap gering. Binnen de categorieen

lijken de overeenkomsten groter, hoewel ze nog steeds beperkt zijn. Dienstverlening omvat

bijvoorbeeld zowel middelbaar onderwijs als detachering. Detailhandel herbergt warenhui-
zen en ketens gericht op zoetwaren en kleding. Industriele toelevering tenslotte heeft

betrekking op de produktie van halffabrikaten van metaal en van kunststof en de handel en

verwerking van halffabrikaten van kunststof.

Op grond hiervan kan gesproken worden van een onderneming die in sterke mate gediversi-
ficeerd is. Dit doet denken aan de paradox die Hill (1994) naar voren brengt. Bedrijven die
conglomeraten na overname herstructureren zijn zelf vaak ook conglomeraten. Een bekend

voorbeeld van een dergelijk bedrijf was Hanson PLC.

Het beleid ten aanzien van de internationalisatie en verticale integratie is wat meer uitgespro-

ken. De Wolters Schaberg Groep is voornamelijk werkzaam in West-Europa. Expansie
buiten dit gebied wordt niet nagestreefd. Het binnen de perken houden van de afstanden

tussen de houdstermaatschappij en de bedrijven wordt als wenselijk ervaren. Bovendien leeft

de opvatting dat in West-Europa nog voldoende kansen aanwezig zijn. Bedrijven die
overgenomen worden,    zijn niet verticaal geintegreerd. Verticale integratie verhoogt    de
complexiteit en vraagt daarom teveel van het inzicht dat benodigd is om waarde toe te
kunnen voegen. Geacquireerde bedrijven vertonen nog meer gelijkenissen. Hierop zal later

in deze studie teruggekomen worden. Op deze plaats wordt volstaan met de opmerking dat

de overeenkomsten niet zodanig zijn dat tussen de bedrijven een uitgebreide uitwisseling van

resources tot stand kan komen.

Organisatiestructuur
Wolters Schaberg is geheel of gedeeltelijk eigenaar van verscheidene bedrijven. De meest

bekende zijn de beursfondsen Schuttersveld en Goudsmit.
Schuttersveld was van oorsprong een textielonderneming, die vrijwel ten onder ging aan de

malaise in de bedrijfstak. Na overname door Wolters Schaberg is Schuttersveld omgevormd
tot een houdstermaatschappij van bedrijven die halffabrikaten leveren aan industriele

afnemers.
Schuttersveld is voor wat betreft de organisatie het verst gevorderd. Schuttersveld bezit

namelijk een eigen hoofdkantoor, waarin een algemeen directeur, een financieel directeur,
twee secretaresses en twee divisiedirecteuren werkzaam zijn. De verschillende bedrijven van

Schuttersveld zijn ingedeeld in drie divisies, te weten kunststoffen, metaal en handel.

Wolters Schaberg is in beginsel slechts als aandeelhouder en via de Raad van Commissaris-

sen betrokken. Vanwege tragische omstandigheden vervult J.B. Wolters echter de functie

van algemeen directeur. Dit is in principe een tijdelijke oplossing. De voorzitter van de Raad
van Commissarissen van Schuttersveld is J.R. Rosen Jacobson.
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De traditionele activiteiten van Goudsmit waren -/tomen est omen- de produktie van en
handel in gouden sieraden. Na acquisitie door Wolters Schaberg zijn de werkmaatschappijen
in de edelmetalenbranche verkocht en vervangen door detailhandelsketens.
Goudsmit wordt vooralsnog geleid vanuit het hoofdkwartier van de Wolters Schaberg Groep.
J.R. Rosen Jacobson is algemeen directeur van Goudsmit. De staffuncties worden vervuld
door de stafmedewerkers van Wolters Schaberg. In de toekomst zal Goudsmit echter naar
verwachting beschikken over een eigen hoofdkantoor met een eigen professionele manager
en staf. De voorzitter van de Raad van Commissarissen van Goudsmit is J.B. Wolters.
Naast beide beursgenoteerde ondernemingen participeert de houdstermaatschappij in
ongeveer twintig andere bedrijven. Voorbeelden zijn Mastum, een dakbedekkingsbedrijf,
Unimeta, een fabrikant van tuinmeubelen en Luzac College, dat particulier middelbaar
onderwijs aanbiedt.
De staffuncties van de overige bedrijven worden ook vervuld door de stafmedewerkers van
Wolters Schaberg Wanneer bij deze bedrijven een interim-manager gewenst is, wordt deze
van buiten de Groep aangetrokken. Slechts bij hoge uitzondering vervullen de directeuren
van Wolters Schaberg de functie van interimmanager voor deze bedrijven.

Wolters Schaberg streeft naar het bezit van een meerderheid van de aandelen, vanwege de
daarmee geassocieerde zeggenschap. Van de aandelen van Goudsmit is iets meer dan de
helft in handen   van de houdstermaatschappij. Wolters Schaberg bezit verder ruim zestig
procent van de gewone aandelen en bovendien alle prioriteitsaandelen van Schuttersveld.
Van de resterende bedrijven is Wolters Schaberg doorgaans volledig eigenaar.

Houdstermaatschappij
Wolters Schaberg telt drie directeuren: J.B. Wolters, J.R. Rosen Jacobson en C.J. van der
Bijl. Deze worden ondersteund door drie stafmedewerkers en drie secretaresses. In totaal

zijn derhalve negen personen bij de houdstermaatschappij werkzaam.
Tussen de leden van de directie van Wolters Schaberg bestaat een taakverdeling waarbij J.B.
Wolters zich voornamelijk bezighoudt met Schuttersveld, terwijl J.R. Rosen Jacobson vooral
gericht is op Goudsmit. Beide directeuren richten daarnaast hun aandacht op enkele overige
bedrijven die decl uitmaken van de Wolters Schaberg Groep. C.J. van der Bijl houdt zich
exclusief met deze bedrijven bezig.
Een stafmedewerker is gericht op financi8le, juridische of bedrijfskundige aangelegenheden.
De financiele stafmedewerker houdt zich bezig met de cijfers van de Wolters Schaberg
Groep. De juridische stafmedewerkster houdt zich bezig met het voldoen aan de steeds
toenemende verplichtingen die door de overheid en andere instanties opgelegd worden, zoals

deponering van jaarverslagen en melding van zeggenschap. Bovendien houdt zij zich bezig
met overnamecontracten, hoewel bij voorgenomen overnames veelvuldig diensten worden
ingehuurd. De bedrijfskundige stafmedewerkster verricht uiteenlopende werkzaamheden
voor de gehele Groep. Zij assisteert bijvoorbeeld de directies van de bedrijven bij het
opstellen van een meerjarenplan. Een ander voorbeeld van haar werkzaamheden is de
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analyse van problemen die optreden in de bedrijven.

Strategiebepaling
De bedrijven van de Wolters Schaberg Groep dienen een meerjarenplan op te stellen. In dit
plan zijn de hoofdlijnen voor wat betreft de activiteiten, de organisatie en de te verwachten

investeringen opgenomen.
Bij het opstellen van een meerjarenplan door een bedrijf zijn de eigen bedrijfskundige
stafmedewerkster en externe adviseurs betrokken. Doorgaans wordt gebruik gemaakt van
dezelfde adviseurs. Deze kennen de verwachtingen van de directie van de houdstermaat-

schappij ten aanzien van de meerjarenplannen. Zij weten bijvoorbeeld op welke moment het
van belang is de directie van de houdstermaatschappij in te schakelen.

Dit moment varieert. In het uiterste geval wordt de directie pas in de eindfase, vlak voordat

het plan definitief wordt, om een oordeel gevraagd. Het is ook mogelijk dat tussentijds

evaluaties gehouden worden. Het laatste zal eerder het geval zijn als de onbekendheid met

het onderwerp en het gevoel van onveiligheid van de directie groter zijn. De directie wil zich

namelijk volledig thuis kunnen voelen in het plan.
De bijdrage van de directie aan de plannen lijkt meer toetsend dan inhoudelijk te zijn. De

directie heeft niet de pretentie een allesweter te zijn. Medewerkers van de bedrijven zijn

vaak veel beter op de hoogte. Desalniettemin bezit de directie een voordeel, omdat de

Wolters Schaberg Groep actief is in vele verschillende bedrijven en mede daardoor een

gestructureerde benaderingswijze van bedrijven ontwikkeld heeft. Een van de bedrijven van
Wolters Schaberg kan bijvoorbeeld overwegen een nieuwe lijn tuinstoelen te introduceren.

Op de houdstermaatschappij is weliswaar slechts beperkte kennis aanwezig over tuinmeubi-

lair. De houdstermaatschappij is echter wel in staat om de waarde van het voorstel te toetsen.

Het bedrijf moet uit kunnen leggen waarom het verstandig is de produkten in de markt te

introduceren. De begrote cijfers spelen hierbij een belangrijke rol.

Afstemming   van de meerjarenplannen   van de verschillende bedrijven vindt niet plaats.   De

hiervoor aangevoerde reden is dat synergie tussen de bedrijven vermeden wordt. Verderop

in deze studie wordt hierop nader ingegaan.

Allocatie
In de Wolters Schaberg Groep wordt gestreefd naar het voorkomen van financiele kruisver-

banden. Dit geldt zowel in horizontale als verticale zin.

Horizontaa[
Tussen bedrijven onderling bestaan geen financiele stromen. Dit kan leiden tot het ontstaan

van opportunity kosten. Stel dat een bedrijf een overschot aan kasmiddelen bezit. In plaats

van het overschot bij een bank te deponeren kan het bedrijf dit via de houdstermaatschappij

uitlenen aan een bedrijf met een tekort aan kasmiddelen. Het tweede bedrijf betaalt hiervoor

een rentevergoeding aan het eerste bedrijf. Het voordeel voor de Groep is gelegen in het
verschil tussen de debet- en creditrente die door een bank gehanteerd worden.
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Gesteld wordt echter dat de bedoelde opportunity kosten niet optreden in de Wolters
Schaberg Groep. Voor elk bedrijf zijn de toekomstige financiele ontwikkelingen in voldoen-
de mate voorspelbaar. Hierdoor kan voorkomen worden dat een bedrijf door teveel
vermogen aan te trekken een overschot aan financi8le middelen creeert. Elk bedrijf van de
Wolters Schaberg Groep heeft dan ook een krediet in rekening courant bij zijn bank.

Verticaal
De fmanciele stromen tussen de houdstermaatschappij en de bedrijven zijn gering. Primair
moet de rentabiliteit van de bedrijven zelf leiden tot een gezonde financiale structuur. Voor
zover een overgenomen bedrijf nog niet in het bezit is van een gezonde structuur, zorgt
Wolters Schaberg ervoor dat het bedrijf deze verkrijgt. Dit gebeurt door het verstrekken van
een (achtergestelde) lening of door versterking van het eigen vermogen.  Door de verbetering
van de financiale structuur wordt het bedrijf in staat gesteld zelf financiele middelen aan te
trekken van willekeurige banken of andere financiers. Hiervoor is wel toestemming van
Wolters Schaberg vereist.
In een later stadium kunnen de financiele middelen van het bedrijf de voor de goedgekeurde
investeringsvoorstellen benodigde middelen overtreffen. In dat geval zal tot uitkering van
dividend aan de houdstermaatschappij en eventuele andere betrokkenen overgegaan worden.
Voor de financiftle verhoudingen tussen de bedrijven en de houdstermaatschappij is verder
van belang dat de laatstgenoemde geen garanties voor de bedrijven afgeeft. De directeur van
een bedrijf dat met financitfle problemen geconfronteerd wordt, mag er niet van uit gaan dat
zijn bedrijf ondersteund zal worden door Wolters Schaberg. De houdstermaatschappij
beschouwt de beslissing om een bedrijf al dan niet overeind te houden als een in beginsel in
alle vrijheid te nemen investeringsbeslissing. Wolters Schaberg is hiertoe in staat, omdat zij
de 403-verklaringen bij de kamers van koophandel niet ondertekend heeft. Door de 403-
verklaringen niet te ondertekenen kan de moedermaatschappij zich beperken tot de rol van
aandeelhouder. Overigens kan de houdstermaatschappij de verliezen die bedrijven maken of
gemaakt hebben wel gebruiken om het percentage te betalen belastingen te drukken.
Een voordeel van het ontbreken van garanties is dat eventuele faillissementskosten niet voor
rekening van Wolters Schaberg komen. Dit betekent dat gezonde bedrijven van de Wolters
Schaberg Groep niet afgeroomd hoeven te worden om de gevolgen van acquisities door de
houdstermaatschappij die negatief uitpakken te kunnen betalen. Gezien de vaak wat riskante

acquisities is dit een voor de hand liggende handelswijze.
Een nadeel is dat de kans op een faillissement voor een individueel bedrijf toeneemt. Dit
impliceert dat de vermogensverschaffers van het bedrijf een hogere vergoeding zullen eisen
voor de door hen beschikbaar gestelde financiale middelen, hetgeen leidt tot een hogere
vermogenskostenvoet. Het bedrijf kan trachten zijn risico op andere wijzen te reduceren.
Een mogelijkheid hiertoe  is het spreiden  van de afzet over meerdere kleinere afnemers.   Dit
kan daarom een belangrijk aandachtspunt zijn bij het toetsen van de meerjarenplannen.
Hieraan moet worden toegevoegd dat Wolters Schaberg zich in toenemende mate confor-
meert aan wat in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar handelen wordt beschouwd.
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In een aantal gevallen is dan ook aan de medewerkers van een te liquideren bedrijf een
sociaal plan aangeboden. Dit geschiedt bijvoorbeeld bij de sluiting van Spinnerij Nederland
Hengelo in 1992, het tweede onderdeel van de Spinnerij Nederland Groep dat de poorten
sluit. In feite trekt Wolters Schaberg daarmee een deel van de faillissementskosten naar zich
toe.

De bijdrage van de houdstermaatschappij aan de financiering van de bedrijven is al met al
beperkt. De eventuele kostennadelen hiervan worden bewust aanvaard. Verwacht wordt dat
deze gecompenseerd worden door een verhoging van de motivatie van de bedrijfsdirecteu-
ren. Deze directeuren zullen zorgvuldiger omspringen met de financiele middelen als zij zelf
verantwoordelijk zijn voor het aantrekken van de middelen en het voldoen aan de verplich-
tingen die daaraan verbonden zijn. Zij zullen zich dan bijvoorbeeld beter bezinnen op de

financiele consequenties van investeringsbeslissingen. Dit effect wordt versterkt door de

beloning van de bedrijfsdirecteuren (zie verderop).

Bij de allocatie van de in een bedrijf beschikbare financiele middelen is Wolters Schaberg op
twee manieren betrokken. Ten eerste dient de houdstermaatschappij goedkeuring te verlenen

aan het door elk bedrijf opgestelde meerjarenplan en jaarbudget. In het meerjarenplan zijn
onder meer de te verwachten investeringen opgenomen. In het jaarbudget worden deze voor
het komende jaar gespecificeerd. Vaak verdienen de hierin voorgestelde investeringen nog
een nadere analyse. Nadat uiteindelijk goedkeuring verkregen is kan het bedrijf het budget
ten uitvoer brengen.
Op het moment dat een investering daadwerkelijk gedaan moet worden is nogmaals
goedkeuring van de houdstermaatschappij noodzakelijk. Dit is de tweede manier waarop de

houdstermaatschappij betrokken is bij de allocatie. Indien de investering reeds aangekondigd
was in het jaarbudget zal goedkeuring geen problemen opleveren, tenzij de omstandigheden

sterk gewijzigd zijn.
Voor investeringen die beneden bepaalde grenzen blijven is overigens geen goedkeuring van
de houdstermaatschappij benodigd. De grenzen zijn afhankelijk van de grootte van de
bedrijven en van de kwaliteit van hun directie. In het algemeen is bijvoorbeeld voor de
aanschaf van een personal computer geen toestemming noodzakelijk. De aanschaf moet dan

echter wel passen binnen een bepaalde post van het goedgekeurde budget, zodat voorkomen
wordt dat een exceptioneel aantal personal computers aangeschaft wordt.
Overigens wordt het begrip investeringen ruim opgevat. Onder investeringen worden

bijvoorbeeld ook het aangaan van lease- en huurverplichtingen en amortisatieafspraken

begrepen.

Beoordeling
De beoordeling van over te nemen bedrijven en hun directeuren wordt bestempeld als in

belangrijke mate subjectief. Van de directeuren wordt bijvoorbeeld ondernemerschap
verwacht. Zij moeten initiatieven ontplooien en risico's durven nemen. Andere belangrijke
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beoordelingspunten zijn de kwaliteit van de organisatie en de motivatie van de medewerkers.
Deze onderwerpen lenen zich niet zo goed voor een objectieve vaststelling. Toch speelt ook
de winst- en verliesrekening een grote rol.
Een bedrijf dat reeds deel uitmaakt van de Groep kan beoordeeld worden op basis van zijn
budget. Afwijkingen van het maandelijkse budget worden niet onmiddellijk gezien als falen
van de betrokken directeur, omdat de realisatie beinvloed kan zijn door moeilijk beheersbare
ontwikkelingen in de omgeving. De directeur moet in ieder geval wel de negatieve ontwikke-
lingen gesignaleerd hebben. Bovendien moet hij zelf aan kunnen geven welke acties hij
daartegen onderneemt. Wolters Schaberg wil namelijk de problemen daar laten waar zij
ontstaan. De houdstermaatschappij trekt de problemen dus niet naar zich toe, maar zorgt
ervoor dat er wat aan gedaan wordt. Aan directeuren wordt in ieder geval ruimschoots de
kans gegeven om zich te verbeteren. Directeuren waarbij twijfels bestaan worden wel extra
nauwkeurig gevolgd.
Bronnen voor de beoordeling zijn observaties tijdens bedrijfsbezoeken, persoonlijke
gesprekken en maandelijkse rapporten van de bedrijven.

Beloning
De financiele beloning van de directeuren van de bedrijven verschilt. De beloning van de
directeuren in de detailhandel is bijvoorbeeld anders geregeld dan die van de directeuren in
de  industrie.   Voor elke directeur geldt echter  dat zijn beloning is opgebouwd  uit  een  vast  en
een variabel gedeelte. Wolters Schaberg wil wel een volledig variabele beloning met de
directeuren overeenkomen. Zelfs de zeer goede directeuren zijn daartoe echter niet bereid.
Bij een normaal presterende directeur bedraagt het variabele gedeelte nu 20 tot 25 procent
van het vaste gedeelte van het salaris. Bij een uitstekend presterende directeur is het
variabele gedeelte ongeveer gelijk aan het vaste gedeelte. Een directeur kan zijn beloning dus
verdubbelen.
Het variabele gedeelte is gebaseerd op het behaalde fmanciale resultaat. Dit kan zijn de winst
die in een jaar behaald wordt of de verbetering van de winst ten opzichte van het voorafgaan-

de jaar.  Het gaat hier om de winst van het bedrijf waaraan de directeur leiding geeft.

Herstructurering
De activiteiten van Wolters Schaberg op het gebied van herstructurering worden behandeld
aan  de  hand van figuur  3.1.
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Figuur 3.1  Herstructureringsactiviteiten Wolters Schaberg

Het startpunt ligt voor Wolters Schaberg bij de ana(yse van een bedrijf dat overgenomen kan
worden. In de loop der jaren is hierin een schat aan ervaring opgebouwd. Daardoor kan
reeds op basis van de fmanciele gegevens van de afgelopen twee jaren, een kort bezoek en

een kort gesprek met de directeur beoordeeld worden of het betrokken bedrijf interessant is

voor de Wolters Schaberg Groep.
Een bedrijf dat in aanmerking komt voor acquisitie bezit drie kenmerken. Ten eerste moet

via een meerderheidsbelang controle over het bedrijf verkregen kunnen worden. Het tweede

kenmerk heeft betrekking op de complexiteit van het bedrijf. Het bedrijf is actief in een
volwassen bedrijfstak en richt zich op een enkele schakel van de bedrijfskolom. Wolters
Schaberg ziet derhalve af van zogenaamde high tech bedrijven en van verticaal geYntegreerde

bedrijven. De reden hiervan is dat dergelijke complexe bedrijven te hoge eisen stellen aan

het inzicht dat benodigd is voor waardetoevoeging. Het derde kenmerk is dat het bedrijf
ongerealiseerd potentieel bezit. Dit hoeft niet te betekenen dat het bedrijf met verlies draait.

In toenemende mate worden namelijk bedrijven overgenomen die redelijke winstcijfers

boeken, maar door bepaalde ingrepen nog betere resultaten zouden kunnen realiseren. De
verbetering moet binnen drie tot vijfjaar te realiseren zijn.

Vaak zijn de bedrijven afkomstig van concerns die terug willen keren naar hun kernactivitei-
ten. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de overname van Xenos van SHV, InterCollege van

Vendex en DRU en andere bedrijven uit de sector metaalverwerking van Internatio-MOller.

Indien uit de analyse blijkt dat een bedrijf in aanmerking komt voor acquisitie vinden

onderhandelingen plaats. Wanneer dit proces gunstig verloopt, volgt acquisitie. Bij een
ongunstig verloop wordt uiteraard niet tot aankoop overgegaan.

De acquisitie wordt gevolgd door een fase van opwaardering. Na acquisitie wordt in ieder

geval een voorlopig meerjarenplan opgesteld. Verder wordt een op het bedrijf toegesneden

systeem voor maandelijkse rapportage ontworpen. Bovendien kunnen verschillende

maatregelen getroffen worden die als doel hebben de waarde van het bedrijf te vergroten.

Voorbeelden van deze maatregelen zijn opsplitsing, samenvoeging met andere bedrijven,

uitbreiding van de activiteiten in het buitenland, wijziging van het management, verminde-

ring van het personeelsbestand, inbreng van know-how en versterking van de financiele

structuur.
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Drie  tot  vij f jaar  na de acquisitie  is  er een moment van heroverweging.  Deze heroverweging
kan uitmonden in het besluit het betrokken bedrijf binnen de Wolters Schaberg Groep te
handhaven. Ook kan besloten worden het bedrijf te verkopen aan derden.

Verkoop aan derden van een bedrijf behoort niet tot het beleid van Wolters Schaberg.

Geacquireerde bedrijven blijven in beginsel onderdeel van de Groep. Slechts wanneer

bespeurd wordt dat een bedrijf meer gebaat is bij aansluiting bij een andere onderneming
wordt verkoop in overweging genomen. In dit licht kan de verkoop van de detailhandelske-
ten Xenos aan haar branchegenoot Blokker begrepen worden. Uiteraard speelt de verkoop-
prijs ook een belangrijke rol bij een besluit tot verkoop.

Handhaving binnen de Groep kan voor een bedrijf dat direct geplaatst is onder Wolters

Schaberg verkoop aan Schuttersveld of Goudsmit inhouden. De beursfondsen moeten in dat

geval een prijs betalen die hoger is dan de oorspronkelijke verkrijgingsprijs. In de opwaarde-
ringsfase kunnen verschillende maatregelen die de waarde van het bedrijf vergroten getroffen
zijn. Bovendien is het risico in de beginfase groot, getuige de overnames die achteraf als

mislukking betiteld kunnen worden. De beursfondsen verkrijgen derhalve in principe een
beter functionerend bedrijf waaraan een lager risico verbonden is.
Toch ontstaan telkens weer discussies bij het overhevelen van bedrijven. De minderheidsaan-
deelhouders van de twee beursfondsen kunnen in theorie benadeeld worden. De oorzaak is
het  ontbreken  van een transactie  at  ann 's length. Er treedt een vermenging van koper  en
verkoper op. Wolters Schaberg kan als verkoper een te hoge prijs vragen en deze prijs als

gevolg van haar grote invloed door de beursfondsen laten accepteren. De houdstermaat-

schappij draagt daarbij slechts een deel van de kosten, maar kan wel de volle opbrengst
incasseren. Schuttersveld en Goudsmit hebben commissarissen van buiten de Wolters
Schaberg Groep die erop toezien dat de verkrijgingsprijzen niet te hoog zijn.

Indien besloten wordt het bedrijf te handhaven binnen de Wolters Schaberg Groep volgt de
porlfotio»e. In deze fase is de leiding van het bedrijf in handen van een eigen management.
Wolters Schaberg stelt zich op als een bijzonder actieve aandeelhouder. Middels de Raad
van Commissarissen blijft Wolters Schaberg invioed uitoefenen   op   het te voeren beleid.

Overigens kan ook bij een bedrijf dat in de portfoliofase beland is ingrijpen noodzakelijk
zijn, bijvoorbeeld als een belangrijke klant wegvalt.

Benoemmg
De direeteuren van de werkmaatschappijen worden benoemd en ontslagen door Wolters
Schaberg. Het zetten    van de juiste persoon   op de juiste plaats wordt opgevat    als    een

belangrijke  taak  voor de houdstermaatschappij. Een goede directeur  zal  in een slechte markt
toch een aardig resultaat weten te behalen. Een goede directeur zal ook zelf zorgen voor de

aanwezigheid van goede mensen onder hem. Het is overigens zeker niet zo dat de directie
van een bedrijf na overname direct vervangen wordt. Uitwisseling tussen bedrijven komt
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nauwelijks voor.

CoOrdinatie
In eerste instantie lijkt de toepassing van instrumenten om de bedrijven te coardineren
volstrekt overbodig in de Wolters Schaberg Groep. Zoals reeds opgemerkt is bij het
onderdeel strategiebepaling, wordt synergie tussen de bedrijven venne(len. J.B. Wolters zegt

op een gegeven moment zelfs (FD, 20 mei 1994):

'Synergie  is  een  levensgevaarlijke  gedachte.'

Iedereen kijkt naar de voordelen, terwijl niemand oog heeft voor de nadelen. Als nadelen

ziet hij onder andere aantasting van de zelfstandigheid van de bedrijven en hogere kosten

voor de houdstermaatschappij. De hogere kosten   zijn het gevolg   van de bewaking   die   de

houdstermaatschappij uit moet oefenen.
Desalniettemin komt enige samenwerking tussen bedrijven van de Wolters Schaberg Groep

voor. In het bijzonder de onderwijsinstellingen werken geregeld onderling samen. Samen-
werking tussen de andere bedrijven komt slechts sporadisch voor. Een voorbeeld is een
onderded van Schuttersveld dat een nieuw dak nodig heeft. Hiervoor kan het dakbedek-

kingsbedrijf dat deel uitmaakt van de Wolters Schaberg Groep ingeschakeld worden.

In de bedrijven komt meer onderlinge samenwerking voor. Onderdelen van Schuttersveld

maken soms gebruik van dezelfde machines. In plaats van zelf een kostbare nieuwe machine

aan te schaffen kan een onderdeel bijvoorbeeld gebruik maken van de overcapaciteit van een

soortgelijke machine    van een ander onderdeel van Schuttersveld. De winkelketens    van

Goudsmit werken niet onderling samen.

Vrijwilligheid vormt de basis voor samenwerking binnen de Wolters Schaberg Groep.
Samenwerking wordt niet opgelegd  door de houdstermaatschappij. De houdstermaatschappij
vervult wel een initierende en stimulerende rol bij de samenwerking. In het voorbeeld van
het nieuwe dak wordt het bedrijf van Schuttersveld ertoe aangezet contact te zoeken met het

dakbedekkingsbedrijf. Of dit dakbedekkingsbedrijf daadwerkelijk ingeschakeld wordt, wordt

overgelaten aan de betrokken bedrijven zelf. De houdstermaatschappij cretert daarnaast een

platform voor samenwerking door de directeuren van de bedrijven met elkaar in contact te

brengen. Eens per jaar wordt bijvoorbeeld een bijeenkomst voor alle directeuren van de
Wolters Schaberg Groep georganiseerd.
Binnen Schuttersveld wordt samenwerking op een wat meer intensieve wijze gestimuleerd.
Er is in ieder geval een goede informatievoorziening, zodat de directeuren zich gemeen-

schappelijk verantwoordelijk voelen voor het geheel. Bovendien zijn er collectieve directie-

vergaderingen. Binnen de drie afzonderlijke divisies van Schuttersveld worden verder door
verschillende bedrijven gezamenlijke werkgroepen opgericht, bijvoorbeeld op de gebieden
inkoop, milieu en technologie. Tenslotte worden bijeenkomsten met een meer sociaal

karakter belegd.
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Dienstverlening
De bedrijfskundig medewerkster van Wolters Schaberg ondersteunt de directies van de
werkmaatschappijen bij het opstellen van de meerjarenplannen. Afgezien hiervan verleent de
houdstermaatschappij geen diensten aan de bedrijven. Wolters Schaberg gelooft niet in de
waarde van centraal aangeboden activiteiten, zeker niet voor eigen Groep, gezien de
activiteiten die hierin ontplooid worden.

Toegevoegde waarde houdstermaatschappij
De minimale dienstverlening van de houdstermaatschappij aan de bedrijven is niet bijzonder,
gegeven de sterke mate van diversificatie. Ook het vermijden van synergie tussen bedrijven
past bij de gevolgde diversificatiestrategie. Meer opmerkelijk is de beperkte bijdrage van de
houdstermaatschappij aan de financiering van de bedrijven. Het hiervoor aangevoerde
argument is dat de motivatie van de bedrijfsdirecteuren verbetert als zij zelf verantwoordelijk
zijn voor de financiering.
Wolters Schaberg zegt dus niet te geloven in centrale diensten, synergie tussen bedrijven en
financiele kruisverbanden. De vraag is op welke gebieden de toegevoegde waarde van de
houdstermaatschappij dan ligt. Om te beginnen moet hierbij de kanttekening geplaatst
worden dat de pressie om waarde toe te voegen niet zo groot is. De kosten van de houdster-
maatschappij zijn beperkt. Bovendien voelt de houdstermaatschappij slechts in geringe mate
de hete adem van de beurs in haar nek. Twee gebieden van waardetoevoeging kunnen
onderscheiden worden.
Het eerste heeft betrekking op de herstructureringsactiviteiten. Op basis van de opgebouwde
kennis en ervaring selecteert Wolters Sehaberg aantrekkelijke acquisitiekandidaten, bedingt
in de daaropvolgende onderhandelingen een goede prijs en treft vervolgens de juiste
maatregelen om de waarde van het bedrijf te vergroten. Het voordeel voor de betrokken
bedrijven is reanimatie. Wolters Schaberg kan uiteindelijk door verkoop aan derden of een
van haar beursfondsen vermogenswinsten realiseren.
Verkoop aan derden behoort niet tot het beleid. Handhaving binnen de Groep staat voorop.
Hiermee stapt de onderneming in feite in wat Porter (1987) bestempelt als de grootste valkuil
van zijn besturingsmodel restruauring. In subparagraaf 2.4.4 is reeds opgemerkt dat een
hoofdkantoor dat dit besturingsmodel toepast na uitvoering van de herstructurering geen
waarde meer toe kan voegen. Degeneratie tot de verguisde portfolio manager dreigt.
Opmerkelijk genoeg noemt Wolters Schaberg de fase die volgt op de opwaardering
portfoliofase.
Wolters Schaberg denkt gedurende deze fase evenwel nog steeds waarde aan de bedrijven te
kunnen toevoegen. Dit gebeurt door benoeming van de juiste directeur op de juiste plaats.
Na benoeming bezitten de directeuren een grote mate van vrijheid, hoewel ze gecontroleerd
worden  door de houdstermaatschappij. Verder stimuleert en motiveert Wolters Schaberg  de
directeuren. Blijkbaar zijn directeuren vanuit zichzelf of door de markt onjuist gemotiveerd.
Ze kunnen bijvoorbeeld moeilijk omgaan met omstandigheden in de omgeving van hun
bedrijf waarop zij slechts weinig invloed kunnen uitoefenen. Wolters Schaberg fungeert
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bovendien als klankbord of sparring panner voor de directeuren, probeert een bepaalde

cultuur over te brengen en stelt onderwerpen in een breder daglicht.

Dit tweede gebied van waardetoevoeging overlapt voor een groot deel met de functie van een

Raad van Commissarissen. Hiermee sluit Wolters Schaberg aan bij wat Mintzberg (1989)
ziet als de voornaamste toegevoegde waarde van een hoofdkantoor: het ondervangen van een

ineffectieve Raad van Commissarissen. Dit strookt eveneens met het zelfbeeld van Wolters

Schaberg tijdens de portfoliofase.
Wolters Schaberg kan hiervoor in ruil dividenden ontvangen. De bedrijven waarvan Wolters

Schaberg niet alle aandelen bezit, in het bijzonder Schuttersveld en Goudsmit, wordt

maandelijks een manage,nent» in rekening gebracht. De kosten van de houdstermaatschap-

pij worden alleen doorbelast voor zover daar een fiscale reden voor aanwezig is.
14

§3.7 Samenvatting en conclusies

Als onderdeel van het onderzoek naar de rollen van het hoofdkantoor en diversificatie zijn
verscheidene case studies verricht. In dit hoofdstuk zijn de voornaamste bevindingen van de
studies die uitgevoerd zijn bij AEGON, DSM, Getronics en Wolters Schaberg gepresenteerd.

Hieraan voorafgaand is verantwoording afgelegd over de gehanteerde methodologie. Daarbij
bleek dat het doel van de case studies in dit onderzoek bovenal is illustratie van de literatuur

en theorie. De case studies ondersteunen daarnaast de theorievorming. In het bijzonder

dragen ze bij aan het ontwerp van het theoretisch raamwerk en de selectie en operationalisa-

tie van variabelen. Deze bijdragen komen vooral tot uitdrukking in de komende twee

hoofdstukken. Het vervolg van deze paragraaf is overwegend gericht op de vraag of de case

studies een goede illustratie hebben opgeleverd van de theorie en literatuur. Hiertoe wordt

per onderzochte onderneming een samenvatting gegeven.

iEGON is slechts in beperkte mate gediversificeerd. Omvangrijke synergetische voordelen

zouden verwacht mogen worden. Dit wordt echter doorkruist door de sterke mate van

internationalisatie en de overwegend multidomestic aard van de bedrijfstak waarin ,EGON

werkzaam is. Per saldo denkt het hoofdkantoor bij te dragen aan zowel het realiseren van

financiale voordelen als het bereiken van synergie.
Dit dualisme lijkt te worden weerspiegeld in de rollen van /EGON's hoofdkantoor. Met

uitzondering van wellicht uitwisseling geeft geen van de rollen extreme uitkomsten te zien.

De strategiebepaling  voor de units is bijvoorbeeld noch volkomen centraal, noch volkomen

decentraal ingericht. De units formuleren hun strategieen zelf, maar kunnen daarbij niet

140m in een fiscale eenheid gebruik te kunnen maken van te compenseren verliezen dient

de holding winst te maken. Deze winst wordt bijvoorbeeld gegenereerd door toerekening van

rente en overheadkosten  aan de bedrijven.   Dit kan echter eventueel achteraf,  bij de consolidatie

van de cijfers, plaatsvinden.
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volledig autonoom te werk gaan. Het hoofdkantoor stelt een richtinggevend concemplan op.

Binnen dit kader stellen de units hun eigen strategisch plan op. Het hoofdkantoor kan dit

bijstellen en keurt het uiteindelijk goed. De allocatie van financiele middelen naar de units en

de beloning van de managers van de units zijn gebaseerd op zowel strategische als financiele

maatstaven. De koppeling tussen de beloning en de resultaten van LEGON als geheel is niet

sterk. Beoordeling van de units en hun managers vindt vooral plaats aan de hand van
kwantitatieve gegevens die opgenomen zijn in een budget. Het hoofdkantoor voert herstruc-

tureringen van geacquireerde bedrijven en bestaande units niet zelf dit, maar is hierbij wel
betrokken. Het initieert bijvoorbeeld een herstructurering en beYnvloedt deze vervolgens via

de strategiebepaling en de benoeming. Managers van units worden benoemd door de Raad

van Bestuur. Uitwisseling van medewerkers vindt veelvuldig plaats. Dit vergroot de
aantrekkingskracht op goede medewerkers, is bevorderlijk voor hun ontwikkeling en draagt

bU aan de overdracht van vaardigheden van de ene naar de andere unit. Overdracht van

vaardigheden wordt ook gestimuleerd door het organiseren van bijeenkomsten voor
managers en andere medewerkers van de units. Op een specifiek gebied als beleggingen gaat
de coardinerende rol van het hoofdkantoor veel verder. Het hoofdkantoor van jEGON
verleent tenslotte in beperkte mate diensten aan de units. Vooral kleine en geografisch gezien

nabije units maken hiervan gebruik.

DSM legt meer dan jEGON de nadruk op synergie. Bij AEGON beperkt synergie zich tot de

overdracht van skills tussen units. Bij DSM kan synergie op vele terreinen ontstaan, zoals

halffabrikaten, technologie, logistiek en marketing en verkoop. Gezien de diversificatiestrate-

gie van de twee concerns wekt dit misschien enige verwondering. DSM is in hogere mate

gediversificeerd dan ZEGON. De aard van de activiteiten en de wat geringere geografische

spreiding van DSM lenen zich echter voor meer synergetische voordelen.

De besturing van de divisies is dan ook op verschillende punten anders ingericht. De wijze
waarop de strategieen voor de divisies tot stand komen is bijvoorbeeld vergelijkbaar, maar

de onderlinge afstemming van de divisiestrategie8n is veel belangrijker, vanwege de
interdependenties tussen de divisies. Met deze interdependenties wordt eveneens rekening

gehouden bij de allocatie, beoordeling en beloning. Voor wat betreft de allocatie worden

financidle en strategische maatstaven aangelegd, waarbij gesproken kan worden van een

zekere nadruk op de laatste. Bij de allocatie blijkt dat DSM in staat is om tot op zekere

hoogte financiele voordelen te realiseren. Dit betreft vooral het tegen lagere kosten aantrek-

ken van financiele middelen. De creatie van een interne vermogensmarkt kost meer moeite.

Het hoofdkantoor kan niet eenvoudigweg cashilows toewijzen aan de meest aantrekkelijke

investeringsprojecten van de divisies. Het moet rekening houden met de consequenties van
een investering (of desinvestering) in de ene divisie voor de overige divisies. Het hoofdkan-

toor gaat bij de beoordeling en de beloning van een divisie en haar management uit van
financiele en niet-financiele prestaties. Onder de laatstgenoemde kan begrepen zijn de wijze

waarop met andere divisies samengewerkt wordt. De beloning is niet alleen gekoppeld aan
de divisie waaraan een manager leiding geeft. Ook persoonlijke prestaties en de resultaten
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van geheel DSM zijn van belang. Het hoofdkantoor van DSM kan onderdelen op verschil-
lende manieren herstructureren. Onder de mogelijke interventies vallen ook het opsplitsen,
samenvoegen en creeren van eenheden. Het hoofdkantoor is vrij diepgaand betrokken bij de
selectie. Het hogere kader, waaronder de managers van de divisies en de business units,
wordt geselecteerd door een comit6, waarin het hoofdkantoor een belangrijke inbreng heeft.
Het hoofdkantoor moet bovendien zijn goedkeuring verlenen aan de benoemingen van
andere belangrijke divisiemedewerkers en aan benoemingen waarmee de divisiegrenzen
overschreden worden. Dergelijke overschrijdingen komen vaak voor. De uitwisseling wordt
vereenvoudigd door de beperkte geografische spreiding en de aanwezigheid van uniforme
arbeidsvoorwaarden. Samenwerking tussen divisies wordt bevorderd door het gebruik van
verscheidene coardinatie-instrumenten. De coOrdinerende rol van het hoofdkantoor kan wel
verschillen per divisie. DSM bezit een omvangrijke centrale organisatie die veel diensten
verleent aan de divisies. Dit heeft historische en strategische achtergronden. In het verleden
waren plaatselijk slechts beperkte faciliteiten aanwezig. Concernstrategisch gezien is DSM
lange tijd gekenmerkt door een nauw verweven produktenpakket en een geringe geografische
spreiding. Door centralisatie van activiteiten kunnen dan kostenbesparingen geboekt worden.
Onder invloed van de beursnotering en concernstrategische veranderingen wordt de centrale

organisatie echter ingekrompen.

Getronics is evenals DSM in sterke mate gediversificeerd. De units van Getronics leveren
uiteenlopende diensten en systemen. De mogelijkheden voor samenwerking tussen de units
zijn bij deze activiteiten beperkt. Wel wordt in toenemende mate waarde gehecht aan het
door de units gezamenlijk aanbieden van een complete automatiseringsoplossing aan dezelfde
klant. De organisatie is hien'oor oorspronkelijk niet ingericht. Getronics is opgebouwd uit
een klein hoofdkantoor   en  een vrij groot aantal kleine units. De units kunnen betrekkelijk
autonoom opereren, maar worden afgerekend op de winsten die zij behalen. De organisatie
vertoont daarmee overeenkomsten met de M-form van Williamson (1985). Deze is meer
gericht op het behalen van financiele voordelen dan op het stimuleren van samenwerking
tussen de units. Door middel van de persoonlijke inbreng van de president-directeur, de
introductie van de coOrdinerende functie GLACIB, de organisatie van bijeenkomsten voor
managers en de samenwerkingsafhankelijke beloning tracht het hoofdkantoor de units
evenwel te bewegen tot coOperatie.
Ter aanvulling hiervan wordt op deze plaats iets gedetailleerder ingegaan op de verschillende
rollen van het hoofdkantoor van Getronics. Binnen het kader van de door het hoofdkantoor

geformuleerde strategie voor Getronics stellen de units hun jaarplannen op. Deze plannen
worden ter goedkeuring voorgelegd aan het hoofdkantoor. Zowel bij de allocatie als bij de

beoordeling hanteert het hoofdkantoor overwegend financiele criteria. De variabele beloning
van de manager van een unit is gebaseerd op de financiele resultaten van de unit waaraan hij
leiding geeft. Ook de inschatting van de mate van samenwerking met andere units is, zoals
gezegd, een bepalende factor. Het hoofdkantoor neemt de beslissingen inzake de transforma-
tie, ofwel herstructurering, van onderdelen. Hierbij is de aanpak van pas geacquireerde
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bedrijven en van bestaande units verschillend. Het hoofdkantoor benoemt de managers van
de units op voorspraak van het tussenliggende niveau. De decentralisatie van de personeels-

functie naar de units bemoeilijkt de uitwisseling van medewerkers tussen units. Toch vindt in
het kader van Management Development enige uitwisseling plaats. Meer samenwerking
tussen de units wordt hiermee niet beoogd. Met GLACIB  en de bijeenkomsten  voor

managers zijn hierboven reeds de belangrijkste courdinatie-instrumenten die het hoofdkan-
toor inzet genoemd. Het hoofdkantoor verricht slechts in zeer geringe mate diensten voor de
units.

Wolters Schaberg heeft lange tijd waarde gecreeerd door ondermaats presterende bedrijven
over te nemen en deze vervolgens te reanimeren. In het begin van de jaren negentig lijkt het
maatschappelijk draagvlak hiervoor verdwenen te zijn. Wolters Schaberg verlegt zijn
aandacht naar beter lopende bedrijven. Hiervoor lijkt Wolters Schaberg te functioneren als
een Raad van Commissarissen. Dit komt tot uitdrukking in de rollen die de houdstermaat-

schappij vervult.
Ten aanzien van de strategiehepaling geldt dat de bedrijven zelf hun meerjarenplannen
opstellen. De houdstermaatschappij levert niet zozeer een inhoudelijke bijdrage, maar toetst

de voorgestelde plannen. De begrote cijfers spelen daarbij een belangrijke rol. De plannen

van de bedrijven worden niet op elkaar afgestemd. Voorgenomen investeringen zijn
opgenomen in de meerjarenplannen en jaarbudgetten van de bedrijven. Voor beide is

goedkeuring door de houdstermaatschappij vereist. Grotere investeringen vergen op het
moment dat ze daadwerkelijk gepleegd moeten worden nogmaals goedkeuring. De beoorde-
ling van een over te nemen bedrijf wordt in belangrijke mate subjectief genoemd. Na
overname vindt de beoordeling plaats op grond van het budget. De variabele beloning van
een bedrijfsdirecteur is afhankelijk van het financiele resultaat van zijn bedrijf. Opvallend is
dat Wolters Schaberg de beloning van de bedrijfsdirecteuren volledig variabel zou willen
maken. De directeuren zelf zijn hier echter afkerig van. Bij de rol van herstructurering is het
door Wolters Schaberg gevolgde stappenplan getoond. Hierin is ook de interne herstructure-

ring conform de omschrijving uit subparagraaf 2.4.4 herkenbaar. Wolters Schaberg splitst

bijvoorbeeld bedrijven op of voegt ze samen. De houdstermaatschappij benoemt de
directeuren van de bedrijven. Een goede directeur wordt geacht zelf zorg te dragen voor de

aanwezigheid van bekwame mensen onder hem. Uitwisseling van medewerkers tussen

bedrijven komt nauwelijks voor. Synergie tussen bedrijven wordt vermeden. Desalniettemin
werken de bedrijven soms samen. De houdstermaatschappij stimuleert dit door het gebruik
van een coardinatie-instrument als bijeenkomsten voor directeuren. Wolters Schaberg
verleent vrijwel geen diensten aan de bedrijven.
De wijze waarop de houdstermaatschappij de bedrijven bestuurt, lijkt aan te sluiten bij de

gevolgde diversificatiestrategie. De sterke   mate van diversificatie, zowel in gerelateerde  als
ongerelateerde zin, beperkt de mogelijkheden om synergie te bereiken. Opmerkelijk genoeg

is de bijdrage van Wolters Schaberg aan de financiering van de bedrijven beperkt. Hierdoor

ZUn Ook de financiele voordelen naar verwachting gering. De omvang van de overblijvende
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voordelen, liggend op het vlak van de Raad van Commissarissen, is misschien onvoldoende.

Uiteraard doen deze samenvattingen geen recht aan de betrokken ondernemingen. Voor het
onderhavige onderzoek zijn ze evenwel nuttig om af te kunnen leiden dat de in het vorige
hoofdstuk geYdentificeerde rollen heel herkenbaar zijn in de onderzochte ondernemingen. Het
doel van illustratie van de literatuur en theorie lijkt behaald te zijn.
De mate waarin en de wijze waarop de hoofdkantoren de rollen uitvoeren, geven verschillen
te zien. Een bepalende factor lijkt te zijn de mate waarin synergie nagestreefd wordt. Bij
DSM bijvoorbeeld is de realisatie van synergie een van de belangrijkste waardetoevoegingen
door het hoofdkantoor. Wolters Schaberg noemt synergie een levensgevaarlijke gedachte.
Dit heeft onder meer consequenties voor de wijze waarop de leiding van de divisies

respectievelijk bedrijven beloond wordt. Zo wordt de variabele beloning van een bedrijfsdi-
recteur van de Wolters Schaberg Groep gebaseerd op het financiele resultaat van zijn bedrijf,
terwijl bij DSM ook niet-financiale prestaties en de resultaten van het gehele concern van

belang zijn.
De kansen op synergie worden op hun beurt weer beYnvloed door de gevolgde diversificatie-

strategie. Door de sterke diversificatie van de Wolters Schaberg Groep zijn de mogelijkhe-
den voor samenwerking tussen de bedrijven bijvoorbeeld gering. De diversificatiestrategie
lijkt evenwel geen volledige verklaring te bieden voor het potentieel aan synergie en de

besturing door het hoofdkantoor. Uit de beschrijvingen van de ondernemingen valt op te
maken dat de geografische spreiding en de aard van de activiteiten van een onderneming van
invloed kunnen zijn. Kort gezegd lijken een beperkte geografische spreiding en industriele
activiteiten meer mogelijkheden voor samenwerking met zich mee te brengen dan een

uitgebreide geografische spreiding en dienstverlenende activiteiten. Dit kan weer verschillen-
de repercussies hebben voor de besturing van de divisies. In het vervolg van deze studie zou

dan ook rekening gehouden moeten worden met de geografische spreiding en de aard van de
activiteiten. Beide factoren komen daarom tot uitdrukking in de methodologie van de survey

(zie hoofdstuk vijf). Dat wil zeggen, voor de twee factoren worden variabelen opgenomen.

Dit betekent dat de case studies in ieder geval de selectie van variabelen ondersteunen. De
overige bijdragen aan de theorievorming blijken in de volgende twee hoofdstukken.
Hieraan wordt een opmerking over beursnotering toegevoegd. Op enkele plaatsen is de

mogelijke invloed van beursnotering gebleken. Getronics legt bijvoorbeeld overwegend
financiele criteria aan vanwege zijn beursnotering. Wolters Schaberg voert een opportunisti-
sche strategie en voelt minder aandrang om waarde toe te voegen, aangezien de onderne-

ming in mindere mate onderhevig is aan de hete adem van de beurs. Beursnotering zou
derhalve ook op een of andere wijze meegenomen moeten worden in het onderzoek. Andere

factoren, zoals de historische ontwikkeling van de onderneming en de persoonlijkheid van de
topmanager, zijn waarschijnlijk eveneens van invloed op de besturing. Opname van deze
factoren stuit echter op moeilijkheden.



Hoofdstuk 4 Theoretisch raamwerk

§4.1 Inleiding

In de voorgaande twee hoofdstukken zijn achtereenvolgens de resultaten van het literatuuron-
derzoek en de bevindingen van de case studies beschreven. Op basis hiervan wordt in dit
hoofdstuk het theoretisch raamwerk ontwikkeld. Daarbij moet worden opgemerkt dat de
bijdrage vanuit de literatuur het grootst is. De belangrijkste onderdelen van het theoretisch
raamwerk zijn de these en de hypothesen van het onderzoek. De hypothesen worden in de
komende hoofdstukken getoetst, waarna conclusies inzake de these getrokken kunnen
worden.
In dit hoofdstuk worden om te beginnen de belangrijkste bouwstenen van het theoretisch
raamwerk gerecapituleerd. Het gaat hier om diversificatie en besturing. Getracht wordt een
adequate afspiegeling te geven van hetgeen in de voorgaande hoofdstukken over beide

onderwerpen geschreven is. Bovendien moet de recapitulatie bruikbare uitgangspunten
opleveren voor de afteiding van de these en de specifieke hypothesen in het vervolg van dit
hoofdstuk.
Paragraaf 4.2 gaat in op diversificatie. In paragraaf 4.3 worden twee besturingsstijlen
onderscheiden. De combinatie van deze stijlen met de diversificatiestrategie in paragraaf 4.4
resulteert in de these van dit onderzoek. In paragraaf 4.5 worden de besturingsstijlen
ontrafeld in verscheidene besturingsinstrumenten of rollen. Uit de koppeling tussen deze

instrumenten en diversificatie worden specifieke hypothesen afgeleid. De afsluiting van het
hoofdstuk vindt plaats in paragraaf 4.6 in de vorm van een samenvatting.

§4.2 Diversificatie

In hoofdstuk twee is geconcludeerd dat er geen geYntegreerd theoretisch kader is dat
diversificatie verklaart. Bijdragen aan de verklaring van diversificatie worden geleverd
vanuit vuf perspectieven, te weten market power, motives, contingencies, resources en
benefits. Deze perspectieven kunnen alle verwerkt worden in een raamwerk voor diversifica-

tie, dat in beknopte vorm weergegeven is in figuur 4.1.

Vooropgesteld moet worden dat het raamwerk niet de pretentie heeft een geYntegreerde
theorie te vormen. Daarvoor zijn de uitgangspunten van de perspectieven die erin meegeno-

men zijn te uiteenlopend. Het raamwerk kan natuurlijk evenmin volledig zijn. Het lijkt
echter de in het tweede hoofdstuk beschreven literatuur en de in het vorige hoofdstuk
opgenomen resultaten van de case studies te dekken. Bovendien levert het bruikbare

uitgangspunten voor het vervolg van dit hoofdstuk.

Het startpunt van het raamwerk wordt gevormd door een onderneming met een smalle scope
aan activiteiten die beschikt over ongebruikte resources. Deze kunnen tastbaar, ontastbaar of

financieel van aard zijn. De onderneming die over dergelijke resources beschikt, kan ze
afstoten of verhandelen via de markt. dan wel herinvesteren. Motives en contingencies zijn
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van invloed op de keuze uit deze opties.Afstoting kan bijvoorbeeld ongewenst zijn door
management dat streeft naar groei van de onderneming en verhoging van de beloning
(Hoskisson en Hitt, 1990; Jensen, 1986; Montgomery, 1994; Tosi en Gomez-Mejia, 1989).
Afstoting van overvloedige financiele middelen door deze uit te keren aan de aandeelhouders

kan onaantrekkelijk zijn als gevolg van dubbele belastingheffing (Hoskisson en Hitt, 1990).
Verhandeling van de ongebruikte resources via de markt kan stuiten op marktfalen. Dat wil
zeggen, de hieraan verbonden transactiekosten kunnen te hoog zijn (Teece, 1982; William-
son, 1975). In deze gevallen zal gekozen worden voor herinvestering van de resources.

resources

i. li 1
afstoten contin-

motives herinvesteren verhandelen gencies

1 >. 1
lage hoge

diversiteit diversiteit

4
potentieel potentieel

synergetisch financieel
voordeel voordeel

Figuur 4.1 Raamwerk voor diversijicatie

Herinvestering kan resulteren in een onderneming met een lage diversiteit dan wel een

onderneming met een hoge diversiteit. In het eerste geval zijn de resources geinvesteerd in
de bestaande business van de onderneming of in bescheiden mate in voor de onderneming
nieuwe businesses. Met andere woorden, de onderneming is horizontaal geexpandeerd of in

beperkte mate gediversificeerd. De concernscope, ofwel de waaier van bedrijfstakken waarin
de onderneming actief is (Daems en Douma,  1989), is smal. Bij een hoge diversiteit heeft de

herinvestering met nadruk plaatsgevonden in voor de onderneming nieuwe businesses. De

onderneming is in sterke mate gediversificeerd. De concernscope kan hier breed genoemd
worden.
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Van belang voor de keuze tussen een lage en een hoge diversiteit is de aard van de onge-
bruikte resources (Hill, 1994; Montgomery, 1994; Montgomery en Wernerfelt, 1988). Meer
specifieke resources kunnen slechts in een beperkt aantal bedrijfstakken ingezet worden. Ze
lenen zich derhalve slechts voor horizontale expansie of beperkte diversificatie. Het resultaat
hiervan is een onderneming met een lage diversiteit. Minder specifieke resources kunnen in
een veel groter aantal bedrijfstakken ingezet worden. Ondernemingen die hierover beschik-
ken, kunnen in sterke mate diversificeren en aldus kiezen voor een hoge diversiteit. Ruwweg
geldt dat tastbare en ontastbare resources specifieker zijn dan fmanciele resources (Chatterjee
en Wernerfelt, 1991).
Naast de aard van de resources zullen motives en contingencies de keuze tussen een lage en
een hoge diversiteit bernvloeden. Topmanagers die streven naar vermindering van hun
werkgelegertheidsrisico zullen zich bijvoorbeeld prettiger voelen bij een hoge diversiteit
(Hoskisson en Hitt, 1990; Montgomery, 1994). Verder wordt een hogere diversiteit

aangewakkerd door anti-trust-wetgeving, slechte prestaties in de huidige activiteiten en
onzekerheid ten aanzien van de cashflows die hierin in de toekomst behaald kunnen worden
en tenslotte risicoreductie ten bate van verscheidene belanghebbenden bij de onderneming

(Amit en Livnat, 1988; Hoskisson en Hitt, 1990; Montgomery, 1994).
Aan de onderscheiden strategieen worden verschillende typen potentiele voordelen of
benefits gekoppeld. Onderscheid wordt gemaakt tussen synergetische en»ancide voorde-
len.

Een onderneming die gekenmerkt wordt door een lage diversiteit kan in principe synergeti-
sche voordelen realiseren. In de onderneming is veel potentie voor het gemeenschappelijk
gebruik van dezelfde tastbare of ontastbare resources aanwezig. Op grond hiervan worden
mogelijkheden tot kostenbesparing of differentiatie geschapen (Porter,   1985  en 1987). Onder
deze brede noemers kunnen geschaard worden de nauwkeuriger gedefinieerde schaalvoorde-
len, economies of scope en voordelen van informatie-asymmetrie (Amit en Livnat, 1988;
Daems en Douma, 1989; Hill, 1994; Hill en Hoskisson, 1987; Hoskisson, 1987; Jones en
Hill, 1988; Nayyar, 1993; Nayyar en Kazanjian, 1993).8 Om precies te zijn, schaalvoor-
delen en economies of scope zijn vormen van kostenbesparing. Voordelen van informatie-
asymmetrie zijn gebaseerd op reputatie-effecten (Nayyar, 1990 en 1993). Reputatie is tevens
een van de eigenschappen waarmee ondernemingen zich kunnen onderscheiden van hun
concurrenten, ofwel kunnen differentieren.

Een onderneming die gekenmerkt wordt door een hoge diversiteit is in beginsel in staat om
financiele voordelen te bereiken. Hieronder wordt in ieder geval begrepen de mogelijkheid
tot het vestigen van een interne vermogensmarkt. Deze moet, in vergelijking met de externe

"In vergelijking met het tweede hoofdstuk zijn schaalvoordelen toegevoegd aan de
synergetische voordelen. De reden is dat synergetische voordelen in het literatuuroverzicht
enkel verbonden zijn aan diversificatie, terwijl lage diversiteit hier eveneens kan duiden op een

strategie van horizontale expansie. Bij horizontale expansie  kan per definitie geen sprake  zijn
van economies of scope. Hiermee vergelijkbare voordelen worden aangeduid als schaalvoorde-
len (zie ook Teece, 1982).
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vermogensmarkt, resulteren in een betere allocatie van schaarse financiele middelen en een
betere policing van de aanwending van deze middelen (Dundas en Richardson, 1980; Hill,
1988b en 1994; Hill en Hoskisson, 1987; Hoskisson, 1987; Jones en Hill, 1988; William-
son, 1975). Verder kunnen de kostenbesparingen bij het aantrekken van vermogen en
werkkapitaal gerekend worden tot de financiele voordelen (Daems en Douma, 1989; Van
Oijen, 1994; Porter, 1985 en 1987). Tenslotte kan risicoreductie gevat worden onder de
financiele voordelen (Amit en Livnat, 1988; Hill en Hoskisson, 1987; Hoskisson, 1987). Dit
voordeel illustreert overigens dat de redenen om te kiezen voor een bepaalde strategie niet
altijd scherp te scheiden zijn van de voordelen die daarmee te verwezenlijken zijn.

Aan deze beknopte toelichting op figuur 4.1 dienen enige verduidelijkingen toegevoegd te

worden. Deze hebben betrekking op resources, market power, koppeling, dichotomisering
en verwante en niet-verwante diversificatie. Op basis hiervan kan de conclusie van deze

paragraaf getrokken worden.

Resources
In het voorgaande zijn de resources en de potentitle voordelen uit elkaar getrokken, vooral

omdat de diversificatiestrategie tussen deze twee elementen geplaatst is. Met andere

woorden, de beschikbaarheid van meer specifieke resources kan resulteren in een lage
diversiteit. Een onderneming met een lage diversiteit is in staat synergetische voordelen te

realiseren. De beschikbaarheid van minder specifieke resources kan leiden tot een hoge
diversiteit. Een onderneming met een hoge diversiteit kan financiele voordelen bereiken.

Resources en potentiele voordelen kunnen echter ook direct aan elkaar gekoppeld worden.

Synergetische voordelen zijn gebaseerd op de inzet van dezelfde tastbare of ontastbare

resources voor verschillende activiteiten of onderdelen van de onderneming. Door dit
gezamenlijke gebruik van de resources kunnen kosten- of differentiatievoordelen gerealiseerd
worden. Tastbare en ontastbare resources zijn in het algemeen betrekkelijk specifiek, ofwel
smal inzetbaar (Chatterjee en Wernerfelt, 1991). Hierdoor is weer het verband met een lage
diversiteit te leggen.
Bij financiele voordelen staan financiele resources centraal.   In de interne vermogensmarkt

bijvoorbeeld is essentieel dat financiele middelen geheralloceerd worden naar de meest

aantrekkelijke projecten. Bij risicoreductie kan de ondergang van een onderdeel van de

onderneming afgewend worden door financiele ondersteuning vanuit andere onderdelen.

Financiele resources zijn meestal weinig specifiek, ofwel breed inzetbaar (Chatterjee en
Wernerfelt, 1991). Op basis hiervan is weer de koppeling met een hoge diversiteit te maken.

Enkel de beschikbaarheid van financiele resources volstaat natuurlijk niet voor de realisatie

van financiale voordelen. Het hoofdkantoor moet bijvoorbeeld de besturing van de divisies

op een bijzondere manier inrichten. Dit kan geTnterpreteerd worden als de aanwezigheid van

bepaalde ontastbare resources of competenties op het hoofdkantoor (Markides en William-

son, 1996). In het gekozen raamwerk wordt de besturing door het hoofdkantoor echter

elders ondergebracht (zie §4.3 en verder).



H. 4 THEORETISCH RAAMWERK 131

Market power
In het literatuuroverzicht is ter verklaring van diversificatie onder meer het market power-
perspectief aangedragen. Uitgaande daarvan diversificeren ondernemingen teneinde

marktmacht uit te kunnen oefenen (Montgomery, 1994. Palepu, 1985; Ramanujam en

Varadarajan, 1989). Vooralsnog heeft dit perspectief geen plaats gekregen in het hier
behandelde raamwerk voor diversificatie.

Montgomery (1994) concludeert in haar overzichtsartikel dat het market power-perspectief,
in tegenstelling tot bijvoorbeeld het perspectief van de motives en dat van de resources, in

empirisch onderzoek vrijwel geen ondersteuning vindt. Ook in de case studies van hoofdstuk
drie is het gebruik van market power niet naar voren gekomen. Op basis hiervan is wegla-
ting van het perspectief echter niet zonder meer gewettigd. Het meten van de toepassing van

market power zal in praktijk namelijk op problemen stuiten. Kort gezegd zal een manager
niet genegen zijn om gedrag toe te geven dat bekend staat als onmaatschappelijk.

In het literatuuroverzicht (in het bijzonder in 2.5.7) is gebleken dat market power meegeno-
men kan worden onder de voordelen die gerealiseerd kunnen worden door middel van

diversificatie. Op de vraag of market power dan geplaatst moet worden onder de synergeti-
sche voordelen of onder de financiele voordelen is geen eenduidig antwoord mogelijk. Het
onderbrengen van kruissubsidiering en, in het verlengde daarvan, predatory pricing, twee
van de instrumenten waarmee een onderneming marktmacht uit kan oefenen, bij de
financiele voordelen is prima te rechtvaardigen (zie ook Hill en Hoskisson, 1987). Classifi-

cering van reciprociteit bij aan- en verkoop en mutual forbearance is moeilijker. Financiale
stromen staan hierbij in ieder geval niet centraal. Conform Amit en Livnat (1988) zouden de

instrumenten dan ook ingedeeld kunnen worden bij de synergetische voordelen. Volgens

Palepu (1985) zijn reciprociteit en, de redenering doortrekkend, ook mutual forbearance
echter gebaat bij vergaande diversificatie, waardoor plaatsing   aan de linkerkant van figuur
4.1 minder voor de hand ligt. Ook plaatsing van het opwerpen van toetredingsbarritres is

niet eenvoudig. Amit en Livnat (1988) behandelen dit instrument onder hun synergetische
voordelen. Het opwerpen van toetredingsbarritres kan echter ook opgevat worden als
resultante van de voorgaande instrumenten. Toetreding door een niet-gediversificeerde
onderneming wordt namelijk bemoeilijkt doordat zij geen toegang heeft tot de genoemde

instrumenten. Plaatsing wordt als gevolg hiervan bemoeilijkt.

Koppeling
In het raamwerk is ten aanzien van de diversificatiestrategie onderscheid gemaakt tussen een

lage en een hoge diversiteit. Voor wat betreft de voordelen die hiermee bereikt kunnen

worden is een tweedeling tussen potentiele synergetische voordelen en potentiele financiele

voordelen aangebracht. Hiervan uitgaande zijn vier combinaties tussen diversificatie en
voordelen denkbaar, te weten (1) lage diversiteit en potentiele synergetische voordelen, (2)

hoge diversiteit en potentiele synergetische voordelen, (3) lage diversiteit en potentiele
financiale voordelen en tenslotte (4) hoge diversiteit en potentiele fmanciele voordelen. In het

navolgende zal kort op de plausibiliteit van deze combinaties ingegaan worden. Daarbij
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worden de potentiele voordelen als ingang gehanteerd.

Synergetisch
Synergetische voordelen zijn gebaseerd op het gebruik van dezelfde tastbare en ontastbare
resources voor meerdere activiteiten van een onderneming. Dit is slechts haalbaar wanneer
tussen de activiteiten van de onderneming voldoende overeenkomsten aanwezig zijn.

Een onderneming die gekenmerkt wordt door een lage diversiteit is, zoals gezegd, horizon-

taal   geexpandeerd   of in bescheiden mate gediversificeerd. De activiteiten   van de onderne-

ming vertonen dan in de regel belangrijke overeenkomsten. De mogelijkheden voor het
gemeenschappelijk gebruik van dezelfde tastbare en ontastbare resources zijn groot. De
potentiele synergetische voordelen zijn dan omvangrijk.
Een onderneming die een hoge diversiteit bezit, is in sterke mate gediversificeerd. De
overeenkomsten tussen de activiteiten van de onderneming zijn doorgaans geringer dan die
tussen de activiteiten van de onderneming die gekenmerkt wordt door een lage diversiteit.
De mogelijkheden om tastbare en ontastbare resources in te zetten voor meerdere activiteiten

zijn dan ook beperkter. De potentiele synergetische voordelen worden derhalve als gering
gezien.

Financieel
Voor de koppeling tussen financiele voordelen en diversificatie moet meer in detail op
eerstgenoemden ingegaan worden. Financiele voordelen bestaan uit kostenbesparingen bij
het aantrekken van vermogen en werkkapitaal, risicoreductie en de interne vermogensmarkt.
Het eerstgenoemde voordeel lijkt ongeacht de mate van diversiteit haalbaar te zijn. Vergelij-

king van de bevindingen van de vier case studies onderbouwt deze bewering. In alle gevallen
is gewezen op besparingen op kosten als gevolg van het centraal aantrekken van financiele
middelen, hoewel Wolters Schaberg ervoor kiest om deze grotendeels te laten liggen.

Hooguit zouden de vermogensmarkten sterk gediversificeerde ondernemingen kunnen
bestraffen met een 'conglo/nerate discount' (Porter, 1987, p. 52), waarbij het geheel lager
wordt gewaardeerd dan de som van de samenstellende delen.
Risicoreductie lijkt gebaat te zijn bij een hoge diversiteit. De opbrengsten van de activiteiten
zullen in het geval van een onderneming met een hoge diversiteit in het algemeen minder
sterk correleren dan in het geval van een onderneming met een lage diversiteit.
Voor wat betreft de interne vermogensmarkt is het beeld gemengder. Enerzijds is een hoge
diversiteit gunstig voor het aantal verschillende investeringsalternatieven waaruit een
hoofdkantoor kiezen kan. Aannemelijk is dat hierdoor financiale middelen toegewezen
worden aan meer aantrekkeluke projecten. Anderzijds bestaat het gevaar dat het hoofdkan-
toor zijn informatievoorsprong op de externe vermogensmarkt verliest. Het hoofdkantoor
van een onderneming met een hoge diversiteit heeft naar verwachting minder inzicht in de

investeringsprojecten en in de aanwending van de hiernaar gealloceerde middelen dan het
hoofdkantoor van een onderneming met een lage diversiteit.



H.  4 THEORETISCH RAAMWERK 133

Per saldo lijken financiele voordelen behaald te kunnen worden door zowel ondernemingen

met een hoge diversiteit als ondernemingen met een lage diversiteit. Synergetische voordelen
lijken daarentegen vooral weggelegd te zijn voor ondernemingen die gekenmerkt worden

door een lage diversiteit.
Analoog aan subparagraaf 2.5.7  kan  nu de vraag gesteld worden of een onderneming in staat

zal zijn om tegelijkertijd zowel financiele als synergetische voordelen te realiseren. Aan de
hand van de case studies kan hier iets meer over gezegd worden.

/EGON, DSM en Getronics lijken beide typen voordelen te behalen, maar zijn hierbij aan

beperkingen onderhevig. jEGON realiseert de financiele voordelen die verbonden zijn aan de
interne vermogensmarkt en het aantrekken van financi8le middelen. Gezien de beperkte

diversificatie zijn de mogelijkheden voor risicospreiding relatief gering. De synergetische
voordelen zijn gelimiteerd   tot de overdracht van skills. DSM verwezenlijkt daarentegen

omvangrijke synergetische voordelen. Het concern boekt tevens kostenbesparingen bij het

aantrekken van financiele middelen en is ook in staat om zijn risico's te spreiden. Het

vestigen van een interne vermogensmarkt kost meer moeite. Het hoofdkantoor van DSM kan

bijvoorbeeld niet eenvoudigweg aan de divisies met de meest winstgevende investeringspro-
jecten cashflows toewijzen en deze onthouden aan de andere divisies. Het moet tevens de

consequenties van de allocatiebeslissingen voor de overige divisies in ogenschouw nemen,

omdat anders synergetische voordelen verloren kunnen gaan. Getronics realiseert de

financiele voordelen, maar de synergetische voordelen zijn beperkt tot de gezamenlijke

marktbenadering.
Beide typen voordelen zijn derhalve tegelijkertijd realiseerbaar. In geen geval lijken de
maxima van zowel financiale als synergetische voordelen echter behaald te kunnen worden.

Dit suggereert het bestaan van een afruil tussen synergetische en financiele voordelen. Meer

synergetische voordelen nastreven impliceert het opofferen van financiele voordelen en

andersom.

Volgens de in subparagraaf 2.5.7 aangehaalde literatuur ligt de oorzaak in de verschillende

eisen die aan de besturing gesteld worden (Hill, 1988b en 1994; Hill en Hoskisson, 1987;
Hoskisson, 1987). Synergetische voordelen vergen een besturingswijze die moeilijk
verenigbaar is met de besturingswijze die benodigd is voor financiele voordelen. Op deze
verschillende besturingswijzen wordt in de volgende paragrafen ingegaan.
Voor ondernemingen met een hoge diversiteit leidt dit niet tot moeilijkheden. Gezien het

geringe potentieel aan synergetische voordelen zullen zij financiele voordelen nastreven.

Ondememingen met een lage diversiteit zien zich evenwel geplaatst voor een dilemma. Zij
kunnen zowel synergetische als financiele voordelen realiseren, doch zijn als gevolg van de

incompatibiliteit van de bijbehorende besturingswijzen waarschijnlijk gedwongen zich
voornamelijk toe te leggen op een van beide.

Aan de hand van de resource-based view kan de keuze beargumenteerd worden (zie 2.5.6).
Tastbare en ontastbare resources, die de grondslag vormen voor synergetische voordelen,

zijn doorgaans specifieker dan financiele resources (Chatterjee en Wernerfelt,    1991).    Dit

impliceert niet alleen dat ze slechts in een beperkt aantal bedrijfstakken inzetbaar zijn, maar
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ook dat ze waarschijnlijk schaars zijn en derhalve hoge opbrengsten kunnen genereren
(Montgomery en Wernerfelt, 1988). Financiele resources zijn minder schaars en leveren
daarom lagere opbrengsten op. Aannemelijk is dat ondernemingen die gekenmerkt worden
door een lage diversiteit zullen opteren voor het nastreven van synergetische voordelen,
aangezien deze de hoogste opbrengsten bieden.
Dezelfde conclusie kan eveneens getrokken worden op basis van de transactiekostenbenade-
ring. Financiele voordelen zijn grotendeels gebaseerd op het verslaan van de externe
vermogensmarkt. Aangezien deze in het algemeen beschouwd wordt als een relatief goed
functionerende marla, is het waarschijnlijk meer aantrekkelijk om zich te concentreren op
het verslaan van andere markten, zoals die voor tastbare en ontastbare resources (zie ook
2.3.3,2.5.5 en 2.5.6). Met andere woorden, het benadrukken van synergetische voordelen
ligt voor de hand.

Gegeven dit betoog lijken de combinaties lage diversiteit en potentiele synergetische
voordelen en hoge diversiteit en potentiele financiele voordelen het meest plausibel. In figuur
4.1 zijn deze koppelingen dan ook aangebracht.

Dichotomisering
In het voorafgaande is voornamelijk een dichotome voorstelling van zaken gegeven.
Ondernemingen werden bijvoorbeeld gekenmerkt door een diversiteit die hetzij laag, hetzij
hoog was. Deze weergave is gekozen omwille van de overzichtelijkheid van de uitleg. In
werkelijkheid (zie ook hoofdstuk drie) is meer sprake van een continu verloop. Dit wordt
geillustreerd in figuur 4.2.
De figuur toont de diversiteit van een onderneming en de bijbehorende verwachte omvang
van de voordelen, waarbij onderscheid gemaakt is tussen potentiele synergetische voordelen
en potentiele financiele voordelen. De diversiteit varieert van laag tot hoog. In het eerste

geval zijn de potentiele synergetische voordelen groot. Gegeven een bepaalde ondernemings-
grootte, nemen deze echter af, naarmate de diversiteit toeneemt. De potentiele financiele
voordelen worden geacht slechts in geringe mate afhankelijk te zijn van de diversiteit. In de
figuur is het verloop van dit type voordelen dan ook horizontaal. De figuur illustreert tevens

dat bij een lagere diversiteit het streven naar van synergetische voordelen voor de hand ligt.
Naarmate de diversiteit toeneemt, zal het streven naar financiele voordelen aantrekkelijker
worden.

Verwante en niet-verwante diversificatie
In het tweede hoofdstuk, in het bijzonder in subparagraaf 2.5.1, is ingegaan op het onder-
scheid tussen verwante en niet-verwante diversificatie. Verscheidene auteurs kennen   een
belangrijke  rol  toe  aan dit onderscheid (zie bijvoorbeeld  Amit en Livnat, 1988; Chatterjee  en

Wernerfelt, 1991; Hill, 1988b; Simmonds, 1990). Geconstateerd moet worden dat het
onderscheid tussen verwante en met-verwante diversificatie in het hier uiteengezette
raamwerk   naar de achtergrond gedrongen   is. In plaats daarvan wordt gesproken   van
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diversiteit, die kan varieren van laag tot hoog.

potentiele voordelen

hoog '
4

.,

  type voordelen
El financieel

0 synergetisch

bag

,
laag hoog

diversiteit

Figuur 4.2 Diversiteit en potentitle voordelen

De consequentie is dat ondernemingen die hun activiteiten beperken tot 66n business

opgenomen zijn in het raamwerk. De analyse hoeft dus niet beperkt te blijven tot reeds

gediversificeerde ondernemingen. Dit sluit aan op de onderzoeksopzet, die in het eerste

hoofdstuk besproken is. Hierin gaat het niet om de effect van het type diversificatie op de rol
van het hoofdkantoor van reeds gediversificeerde ondernemingen. De invloed van het volgen
van een diversificatiestrategie op de rollen van het hoofdkantoor staat centraal.
Op grond van deze overweging is besloten vooral uit te gaan van diversiteit. Vanuit
diversiteit kan op vrij eenvoudige wijze een koppeling aangebracht worden met het type
voordelen dat gerealiseerd kan worden en het inzicht dat het hoofdkantoor heeft in de
activiteiten van de divisies. Deze twee factoren worden van groot belang geacht voor de
keuze van de rol van het hoofdkantoor. Dit zal verder worden uitgewerkt in de paragrafen
4.4 en 4.5.
Het voorgaande neemt niet weg dat in het raamwerk plaats is ingeruimd voor het onder-
scheid tussen verwante en niet-verwante diversificatie. Deze plaats is alleen wat bescheidener

dan in ander onderzoek. Verwacht wordt dat het type diversificatie vooral van invloed is op
het verband tussen diversiteit en synergetische voordelen. In figuur 4.2 is zichtbaar dat de
potentiele synergetische voordelen afnemen, naarmate de diversiteit toeneemt. De toename

van diversiteit kan het gevolg zijn van verwante diversificatie of van niet-verwante diversifi-
catie. Verwacht wordt dat in het eerste geval de potentiele synergetische voordelen minder
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sterk zullen afnemen dan in het tweede geval. Met andere woorden, bij verwante diversifica-
tie zal het verloop minder steil zijn dan bij niet-verwante diversificatie. In geval van
verwante diversificatie blijven overeenkomsten tussen de activiteiten die de basis kunnen
vormen voor synergetische voordelen aanwezig, hoewel de overeenkomsten immer geringer
zullen zijn dan bij een vergelijkbare onderneming die in het geheel niet gediversificeerd is.
Aangezien de potentiele voordelen geacht worden van belang te zijn voor de rol van het
hoofdkantoor, mag ook verwacht worden dat het diversificatietype effect heeft op de rol. In
het empirische onderzoek wordt weI nagegaan of deze verwachting bewaarheid wordt,  maar
er wordt geen hypothese aan gewijd.

Conclusie
In deze paragraaf is een raamwerk voor diversificatie uiteengezet. Het merendeel van de in
het literatuuroverzicht behandelde theoretische perspectieven op diversificatie heeft hierin
een plaats gekregen. Het raamwerk levert uitgangspunten op die bruikbaar zijn voor de
afleiding van de these en de specifieke hypothesen in het vervolg van dit hoofdstuk. De
conclusie richt zich verder op deze uitgangspunten.
Voor ondernemingen die niet of slechts in beperkte mate gediversificeerd zijn is het
aantrekkelijk om synergetische voordelen na te streven. De te behalen synergetische
voordelen nemen af, naarmate ondernemingen in sterkere mate gediversificeerd zijn. Voor
deze ondernemingen wordt het nastreven van financiale voordelen attractiever.
Voor het vervolg van dit hoofdstuk is de toevoeging van de conclusie die getrokken wordt
door Ramanujam en Varadarajan (1989, p. 536) in hun uitvoerige overzicht van onderzoek
naar  diversificatie van groot belang:

'It  is   evident  from  this   stream  of  work  that  the  benefits   of  diversification  are
not automatically realized, and administrative mechanisms must be designed
to  consciously  realize  these  benefits.'

Vertaald naar het onderhavige onderzoek houdt dit in dat het volgen van een concernstrategie
slechts mogelijkheden tot het bereiken van synergetische of financiele voordelen impliceert.
Om de potentiele voordelen daadwerkelijk te realiseren, zullen de hoofdkantoren van de
betrokken ondernemingen een passende besturingsstijl moeten kiezen. Dit sluit ook aan op
het werk van Hill (1988b en 1994) en Hill en Hoskisson (1987) inzake de M-form. Uit
paragraaf 2.3 kan opgemaakt worden dat de strategie die een onderneming gevolgd heeft

potentiele voordelen met zich meebrengt. De realisatie van deze voordelen vereist een

bepaalde inrichting van de divisiestructuur.
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§4.3 Besturing

In het tweede hoofdstuk is geconcludeerd dat het hoofdkantoor, buiten representatieve taken,
zes rollen kan vervullen. Sommige van deze rollen vallen uiteen in meerdere aspecten.
Ontwikkeling omvat bijvoorbeeld strategiebepaling en allocatie. De onderscheiden rollen
blijken herkenbaar te zijn bij de in het vorige hoofdstuk beschreven ondernemingen. De mate
waarin en de wijze waarop de hoofdkantoren de rollen uitvoeren, geven verschillen te zien.

Rollen In-/vervulling

Ontwikkeling

strategiebepaling (voor divisies) centraal decentraal

allocatie (criteria) strategisch financieel

Beheersing

beoordeling (criteria) strategisch financieel

beloning strategisch financieel

Interventie

herstructurering (intern) centraal centraal

Benoeming

selectie centraal decentraal

uitwisseling veel weinig

CoOrdinatie

inzet cotirdinatie-instrumenten veel weinig

Dienstverlening

functies centraal decentraal

Besturingsstijl strategisch financieel

Tabel 4.1  Variatie  in rollen hoofdkantoor

Vier rollen, te weten ontwikkeling, beheersing, interventie en benoeming, zullen door elk
hoofdkantoor vervuld moeten worden. De invulling van deze rollen kan echter verschillen.
De resterende twee rollen, coordinatie en dienstverlening, lijken eerder naar keuze vervuld
te kunnen worden. Tabel 4.1 vat samen hoe de invulling en de vervulling van de rollen
kunnen varieren. De nadruk ligt op de variatie die, uitgaande van het literatuuroverzicht,
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samenhangt met de concernstrategie (zie subparagraaf 2.4.9). Daarbij moet de kanttekening
geplaatst worden dat het verband tussen de rollen en de diversificatiestrategie pas in de
navolgende paragrafen expliciet aan de orde zal worden gesteld.

Ontwikkeling
Ontwikkeling valt, zoals gezegd, uiteen in planning en allocatie. Planning omvat in ieder

geval het ontwerpen van de concernstrategie. Dit betekent dat een hoofdkantoor aangeeft in
welke bedrijfstakken en in welke landen de onderneming concurreert en welke toe- en
uittredingsvormen gekozen worden (Hill, 1985b: Hill en Jones, 1995). Niet alleen voor de

onderneming in haar geheel, maar ook voor de afzonderlijke divisies worden strategiean

bepaald. Het hoofdkantoor kan hier in verschillende mate bij betrokken zijn (Hill, 1988a;
Goold en Campbell, 1987; Porter, 1985). In het ene uiterste geval worden de strategieen
voor de divisies geformuleerd door het hoofdkantoor. In het andere uiterste geval wordt de

formulering volledig overgelaten aan de divisies en wordt het resultaat hiervan niet eens
beoordeeld door het hoofdkantoor. Beide uitersten zijn bij de case studies niet aangetroffen.
Wel is gebleken dat de strategiebepaling voor de divisies meer centraal dan wel meer
decentraal ingevuld kan zijn.
In het kader van de ontwikkelingsrol dient het hoofdkantoor verder middelen, in het
bijzonder financiele middelen, te alloceren naar de divisies (IBerg, 1965; Chandler, 1962 en
1991; Hoskisson en Hitt, 1988). Bij de toewijzing kan het hoofdkantoor louter financiele

maatstaven, zoals de verwachte ROI, hanteren. Deze worden beschouwd als betrekkelijk
objectief. Daarnaast kan het hoofdkantoor criteria aanleggen die als meer subjectief opgevat
worden. Het hoofdkantoor van AEGON bestudeert bijvoorbeeld of een voorstel past binnen

de strategie die voor de betrokken unit geldt. Het hoofdkantoor van DSM gaat ook na of een
door een bepaalde divisie voorgenomen investering afgestemd   is  op de overige divisies.   In

de tabel worden dergelijke overwegingen aangeduid als strategisch.

Beheersing
Ook beheersing valt uiteen in twee delen, zijnde beoordeling en beloning. Beoordeling
betekent primair het houden van toezicht (monitoring) op de divisies en hun managers door

het hoofdkantoor (Chandler, 1962 en 1991). Het toezicht kan meer objectief dan wel meer

subjectief georienteerd zon (Hall, 1987; Hill, 1994; Hoskisson, 1987). Het hoofdkantoor van
Getronics kiest bijvoorbeeld voor een meer objectieve beoordeling door financiale criteria te
benadrukken. Een hoofdkantoor dat tevens onderwerpen als interne leveringen tussen

divisies en de uitwisseling van ideeen inspecteert, past een meer subjectieve beoordeling toe.

Analoog aan allocatie wordt  in de tabel gesproken van financieel respectievelijk strategisch.

Beoordeling kan desgewenst worden samengevoegd met allocatie tot tan rol voor het
hoofdkantoor (Fama en Jensen, 1983; Hill, 1994). In deze optiek wijst het hoofdkantoor
eerst financiele middelen toe aan de divisies, waarna het toezicht houdt op de juiste aanwen-

ding van deze middelen.

Beloning van divisiemanagers door het hoofdkantoor kan, afhankelijk van de diversificatie-
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strategie, op diverse manieren ingevuld worden (Berg, 1969 en 1973; Galbraith en Nathan-
son, 1978; Hall, 1987; Hill, 1994; Knox Napier en Smith, 1987; Lawrence en Lorsch,
1973; Lorsch en Allen, 1973; Pitts, 1977; Porter, 1985; Salter, 1973). In de tabel zijn deze
samengevoegd onder de noemer strategisch versus financieel. Bij een als strategisch
aangemerkte beloning ligt de nadruk op het gebruik van subjectieve of strategische maatsta-
ven als basis voor het toekennen van beloning. Verder worden de divisiemanagers beloond
op basis van prestaties van de gehele onderneming, of in ieder geval op basis van een grotere
entiteit dan hun individuele divisies. Tenslotte bezit de beloning een betrekkelijk vast
karakter. Een als financieel aangeduide beloning is daarentegen overwegend gebaseerd op
objectieve of financitle criteria en op de prestaties van een individuele divisie. Bovendien
maken variabele bonussen een groot deel uit van de beloning. Wolters Schaberg past deze
vorm toe. De beloning van een directeur is namelijk afhankelijk van de winst of de verbete-
ring daarin van het bedruf waaraan hij leiding geeft. Een uitstekend presterende directeur
verdubbelt zijn beloning.

Interventie
Interventie door het hoofdkantoor in de divisies is in hoofdstuk twee aangekleed en weer
gestript, totdat uiteindelijk interne herstructurering resteerde. Dit is enerzijds breder dan
bijvoorbeeld het concept restruauring van Porter (1987), bijvoorbeeld omdat interne
herstructurering niet alleen betrekking hoeft te hebben op recentelijk geacquireerde onderde-

len.    Anderzijds zijn verscheidene interventies   die deel uitmaken van restructuring, zoals

wijziging van de strategie en vervanging van het management, hier ondergebracht bij andere
rollen. De resterende interne herstructurering betreft vooral de wijziging van het aantal
divisies of dochterondernemingen door eenheden samen te voegen, op te splitsen of te
liquideren of door nieuwe eenheden te creeren (Brickley en Van Drunen,  1990).
Uit de case studies blijkt dat de afbakening van herstructurering vrij lastig is. Bij /EGON
bijvoorbeeld verloopt herstructurering deels via de benoeming en de strategiebepaling. De
gekozen opvatting als interne herstructurering is evenwel in elke onderzochte onderneming
aangetroffen. In tabel  4.1   wordt deze herstructurering gekenschetst als centraal, hetgeen
impliceert dat het hoofdkantoor immer bereid moet zijn om te intervenieren in de divisies,
ongeacht de gevolgde diversificatiestrategie. Strikt genomen past interventie daarmee niet in
de tabel, omdat hierin de nadruk ligt op de variatie in de in- en vervulling van de rollen die
samenhangt met de diversificatiestrategie. Desondanks is besloten interventie een plaats te

geven, vanwege het belang van de rol, dat zowel in de literatuur als de praktijk naar voren
komt.

Benoeming
De rol van benoeming omvat de selectie van de hoogste managers van de divisies (Hall,
1987: Mintzberg, 1979). Bij de in het vorige hoofdstuk beschreven ondernemingen is dit
inderdaad in beginsel een aangelegenheid voor het hoofdkantoor. Daarnaast kan het
hoofdkantoor in meer of in mindere mate bemoeienis hebben met de benoeming van andere
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belangrijke divisiemedewerkers (Porter, 1985). Het hoofdkantoor van DSM bijvoorbeeld is
betrokken bij de selectie van het gehele hogere kader van het concern, inclusief de managers
van de divisies en de onderliggende business units. en moet goedkeuring verlenen aan andere

belangrijke benoemingen in de divisies. Deze benadering wordt in de tabel getypeerd als

centraal. Een hoofdkantoor dat zich beperkt tot de benoeming van de hoogste managers van

de divisies past een decentrale selectie toe.
Een andere component van benoeming is de uitwisseling van medewerkers tussen divisies

(Galbraith en Nathanson, 1978; Hall, 1987; Pitts, 1976 en 1977; Porter, 1985). Door
kruiselingse benoemingen van managers en andere medewerkers van de divisies kan het
hoofdkantoor onderlinge samenwerking stimuleren. Uitwisseling kan varieren van veel,
zoals het geval is bij /EGON, tot weinig, zoals in de Wolters Schaberg Groep.

Selectie en uitwisseling kunnen opgevat worden als gereedschappen die het hoofdkantoor ter
beschikking staan om een gemeenschappelijke ondernemingscultuur te smeden (Hennart,

1991; Noorderhaven, 1994).

CoOrdinatie
Divisies moeten aan de ene kant in staat zijn om in te spelen op de eisen die in hun specifieke

omgevingen gesteld worden. Aan de andere kant kan het noodzakelijk zijn om de divisies op
elkaar af te stemmen, ofwel te coOrdineren (Chandler, 1962; Daems en Douma, 1989;
Goold, Campbell en Alexander, 1994; Hill, 1994; Hill en Hoskisson, 1987). Hiertoe staan

het hoofdkantoor diverse instrumenten ter beschikking Mogelijke instrumenten zijn

standaardisatie, hitrarchisch toezicht, horizontale verbindingsmechanismen, een stimuleren-

de houding, het identificeren van potentiele interrelaties en het organiseren van forums en

bijeenkomsten voor managers van meerdere divisies (Galbraith, 1989; Mintzberg, 1979;

Porter, 1985). De inzet van dergelijke instrumenten kan uiteenlopen van veel tot weinig. Met

opzet wordt in de tabel gesproken van weinig in plaats van geen. Zelfs Wolters Schaberg,

die zegt synergie tussen bedrijven te vermijden, maakt gebruik van een coordinatie-instru-

ment door bijeenkomsten voor de bedrijfsdirecteuren van de Groep te organiseren.

Dienstvertening
De op het hoofdkantoor aanwezige staf neemt een deel van de representatieve taken voor zijn

rekening en ondersteunt de topleiding bij het vervullen van de voornoemde rollen (Hall,
1987; Hill, 1988a, 1988b en 1994; Hill en Hoskisson, 1987; Porter, 1985; Williamson,

1975). Bovendien kan de staf diensten verlenen aan de divisies (Daems en Douma, 1989;

Goold, Campbell en Alexander, 1994; Mintzberg, 1979; Van Oijen, 1994). Dienstverlening
is de laatste hier behandelde rol voor het hoofdkantoor. In de tabel wordt gesproken van

functies, die kunnen varieren van centraal tot decentraal. Centraal betekent    hier    een

hoofdkantoorstaf die relatief veel functies verricht  voor de divisies. Decentraal impliceert  dat
de divisies zelf het overgrote deel van de benodigde functies voor hun rekening nemen.

Hiervan is onder meer sprake bij Getronics.
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Twee besturingsstijlen
In het tweede hoofdstuk (subparagraaf 2.4.8) is geconstateerd dat sommige auteurs verschil-
lende rollen combineren tot besturingsstijlen. Voorbeelden zijn de strategic management

styles van Goold en Campbell (1987) en Hill's (1994) coOperatieve en competitieve variant
van de divisiestructuur. Een besturingsstijl kan nu gedefinieerd worden als een samenvoe-

ging van bepaalde in- of vervullingen van rollen voor het hoofdkantoor. De onderste regel
van tabel 4.1 bevat twee mogelijke besturingsstijlen. De etikettering van de twee stijlen is
betrekkelijk willekeurig. Hiermee wordt niet afgeweken van de andere auteurs op dit gebied.
De strategische besturingsstijl combineert een centrale strategiebepaling, strategische criteria
als basis voor de allocatie en beoordeling, een strategisch georienteerde beloning, centrale

herstructurering, centrale bemoeienis met de selectie, veel uitwisseling, veel inzet van
coordinatie-instrumenten en centrale functies.  De financide besturingsstijl verbindt decentra-
le strategiebepaling, financiible criteria voor de allocatie en beoordeling, een financieel

georienteerde beloning, centrale herstructurering, decentrale selectie, weinig uitwisseling,
weinig inzet van codrdinatie-instrumenten en decentrale functies.

Plausibiliteit besturingsstijlen
In de volgende paragrafen kan nagegaan worden of het in het kader van bepaalde diversifica-
tiestrategiean zinvol is om dergelijke combinaties van rollen toe te passen. Op deze plaats
kunnen aan de hand van bestaande literatuur alvast enige uitspraken gedaan worden inzake

de plausibiliteit van de combinaties.

In subparagraaf 2.4.8 zijn enkele bekende indelingen van besturingsstijlen besproken. Het
betrof de werken van Goold en Campbell (1987), Hill (1994), Porter (1987) en Daems en
Douma (1989). Vergelijkingen met de laatstgenoemde twee benaderingen zijn weI haalbaar,
maar worden hier achterwege gelaten. Volgens de hier gehanteerde optiek bevatten ze

namelijk zowel rollen voor het hoofdkantoor als elementen van het in de vorige paragraaf
behandelde raamwerk voor diversificatie. Porter's (1987) transfer of skills en sharing
activities bijvoorbeeld houden in de uitwisseling van resources tussen onderdelen van een

onderneming, impliceren onder meer een beloningssysteem dat managers niet alleen op basis

van de resultaten van hun eigen business unit beloont en de inzet van integratiemechanismen,
en kunnen leiden tot de realisatie van synergie. Een hoofdkantoor dat Daerns en Douma's

(1989) rol van coOrdinator vervult, coljrdineert de onderdelen teneinde ze gebruik te laten
maken van dezelfde resources en aldus economies of scope te verwezentijken. Deze
illustraties geven aan dat zowel de indeling van Porter (1987) als die van Daems en Douma

(1989) zich niet beperkt tot besturing van divisies door het hoofdkantoor. Goold en Campbell

(1987) en Hill (1994) lenen zich beter voor het trekken van een vergelijking met de twee

besturingsstijlen.

In het literatuuroverzicht is een korte beschrijving opgenomen van strategic planning,
strategic control en financial control, de managementstijlen die volgens Goold en Campbell
(1987) het meest voorkomend en succesvol zijn. Strategic planning is op te vatten als een
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combinatie van centrale strategiebepaling en financiele beheersing. De stijl wordt namelijk

gekenmerkt door een grote invloed van het hoofdkantoor op de divisiestrategieen en een

nadruk op het behalen van strategische doelen. Strategic planning bevat derhalve enkele

elementen  van  de hier onderscheiden strategische besturingsstijl. Financial control houdt  in

dat het hoofdkantoor vrijwel niet betrokken is bij de ontwikkeling van divisiestrategieen en
dat het voorrang verleent aan het behalen van financiele doelstellingen. De stijl vertoont dan

ook belangrijke overeenkomsten met de besturingsstijl die hier aangeduid wordt als
financieel. Strategic control tenslotte houdt ongeveer het midden tussen strategic planning en

financial control en valt daarmee tussen de strategische en financiele besturingsstijl in. De

hier gekozen tweedeling in besturingsstijlen sluit het bestaan van dergelijke tussenvormen

overigens niet uit. Voor een dichotome voorstelling van zaken is vooral gekozen omwille
van de overzichtelijkheid van de uitleg.
Goold en Campbell (1989) geven verder een zekere verklaring voor het succes van de

genoemde managementstijlen. Een hoofdkantoor dat zijn divisies op een strategische wijze
wil beheersen kan zich niet afzijdig houden bij de ontwikkeling van strategieen voor de

divisies, aangezien het kunnen vaststellen van strategische doelen enige kennis van zaken en

dus betrokkenheid van het hoofdkantoor bij de strategiebepaling vereist. Ook een grote

planningsinvloed van het hoofdkantoor in combinatie met een strakke financiele beheersing
zal naar verwachting niet succesvol zijn. De grote planningsinvloed heeft tot gevolg dat de

resultaten van de divisies mede afhankelijk worden van de door het hoofdkantoor opgelegde

strategie. Toepassing van een strakke financiele beheersing impliceert dan dat het hoofdkan-

toor deels bezig is met het controleren van zichzelf. Bovendien kunnen de divisiemanagers

zieh bij slechte resultaten verschuilen achter de centraal opgelegde strategie.

De tweedeling van Hill (1994) in de couperatieve en competitieve divisiestructuur vertoont

eveneens overeenkomsten   met de strategische en financiele besturingsstijl. De coOperatieve

besturingsstijl kent vooral enige centralisatie van businessstrategieen en ondernemingsfunc-
ties,   betrekkelijk veel gebruik van integratiemechanismen, een subjectieve beoordeling   van

divisies en hun investeringsvoorstellen en een beloning van divisiemanagers die gekoppeld is

aan ondernemingsresultaten in plaats van die van een individuele divisie. Deze elementen

komen ook voor hij de strategische besturingsstijl. De competitieve divisiestructuur van Hill

(1994) bevat onderdelen   van de financiele besturingsstijl, aangezien ze gekenmerkt wordt

door een sterke mate van decentralisatie, het ontbreken van integratiemechanismen tussen

divisies, een beoordeling die vertrouwt op objectieve, financiele criteria en een beloning die

gebaseerd is op divisieresultaten.
In het tweede hoofdstuk is reeds een rechtvaardiging van de interne consistentie van de

coOperatieve en de competitieve divisiestructuur te herkennen. In de subparagrafen 2.4.3 en

2.4.8 bleek namelijk dat centralisatie en coOrdinatie de toepassing van subjectieve maatstaven

wenselijk maakt. De redenering wordt hier doorgetrokken naar de strategische en financiele

besturingsstijl.
In ondernemingen waarin de strategiebepaling, functies en selectie gedecentraliseerd zijn en
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waarin het hoofdkantoor weinig coOrdinatie-instrumenten inzet kunnen de divisies behoorlijk
autonoom opereren. De resultaten die elke divisie boekt worden voor een groot deel bepaald
door de inspanningen die in de divisie zelf verricht worden, en nauwelijks beinvloed door het
hoofdkantoor of andere divisies. Financiele maatstaven geven   een goed signaal    van   de

prestaties van de divisies en kunnen derhalve gel)ruikt worden als basis voor de allocatie,
beoordeling en beloning. Dit onderbouwt tot op zekere hoogte de interne consistentie van de
financi8le besturingsstijl en Hill's (1994) couperatieve divisiestructuur.
De autonomie van de divisies wordt aangetast door centralisatie en coOrdinatie. De resultaten
van elke divisie zijn onderhevig aan invloeden van het hoofdkantoor en van andere divisies.
Een slecht financieel resultaat kan te wijten zijn aan wanprestaties in de divisie, maar ook
aan schadelijke acties van het hoofdkantoor of andere divisies. Een goed financieel resultaat
kan het gevolg zijn van het harde werken in de divisie. Het is evenwel ook denkbaar dat het
resultaat vooral tot stand gekomen is door de positieve bijdragen van het hoofdkantoor of
andere divisies. Financiele maatstaven als de winstgevendheid en de rentabiliteit vormen dan
ook niet langer een valide signaal aangaande de prestaties van de divisie. Als gevolg van de
performance ambiguities of equivocaliteit wordt de accountability van de divisies bemoeilijkt
(Hill, 1988a, 1988b en 1994; Hill en Hoskisson, 1987; Hill en Pickering, 1986). Het
vertrouwen op financiele maatstaven kan in deze situatie zelfs schadelijke gevolgen hebben,
zoals free riding ten koste van andere divisies (Dugger, 1988). Een oplossing voor de

gerezen problemen is het hanteren van meer subjectieve of, in de hier gekozen bewoordin-

gen, strategische maatstaven bij de allocatie, beoordeling en beloning (Hill, 1988a, 1988b en

1994; Hill en Hoskisson, 1987). Te denken valt aan de mate van samenwerkingsbereidheid
die aanwezig is in de divisies. Dit suggereert dat de combinatie van centralisatie, codrdinatie
en strategische allocatie, beoordeling en beloning intern consistent is. Aldus wordt enige
geloofwaardigheid geschonken aan de strategische besturingsstijl en Hill's (1994) codperatie-
ve  besturingsstijl.

Op basis van het voorafgaande kan voor wat betreft de plausibiliteit van de strategische en
financiele besturingsstijl in ieder geval geconcludeerd worden dat bij andere auteurs

vergelijkbare indelingen voorkomen en dat de indelingen intern consistent lijken. Twee
kanttekeningen zijn hierbij echter op hun plaats. De eerste kanttekening betreft de empirische
basis van de benaderingen. Bij Goold en Campbell (1987) is deze zwak, alleen al omdat de
auteurs komen tot acht managementstijlen op grond van een onderzoek van slechts zestien

Britse ondernemingen. De indeling van Hill (1994) is vooralsnog louter conceptueel. De
tweede kanttekening heeft betrekking op de mogelijke substitueerbaarheid van de rollen. Het
is denkbaar dat bepaalde rollen uitwisselbaar zijn. In plaats van bijvoorbeeld bepaalde

functies te coOrdineren zou een hoofdkantoor deze kunnen centraliseren. Naar verwachting
maken hoofdkantoren gebruik van deze substitutiemogelijkheden, zeker gezien de hoge
kosten die het vervullen van rollen met zich mee zal brengen. Aldus is voorstelbaar dat de in
de besturingsstijlen opgenomen combinaties van rollen in de praktijk niet goed waarneem-

baar zijn.
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Kosten besturingsstijlen
Ter afsluiting van deze paragraaf volgt nog een korte uitwerking van de kosten van de

besturingsstijlen. In paragraaf 2.2 is in het kader van de nadelen van de divisiestructuur

gesproken over de kosten van het hoofdkantoor. Genoemd zijn de kosten die verbonden zijn
aan het belonen en huisvesten van de personen die werkzaam zijn op het hoofdkantoor,
opportuniteitskosten, bureaucratische kosten en beinvloedingskosten (Daems en Douma,

1989; Hill, 1994. Milgrom en Roberts, 1992; Sah en Stiglitz, 1986; Van Oijen, 1994). De
strategische besturingsstijl scoort naar verwachting hoog op de eerste twee kostensoorten. De

bij deze stijl behorende centralisatie, vaststelling van strategische criteria en codrdinatie

vergen de inzet van veel capaciteit door het hoofdkantoor. Dit zal resulteren in hoge

huisvestings- en beloningskosten. Bovendien wordt als gevolg van de centralisatie en

coordinatie de vrijheid van handelen van de divisies ingeperkt, waardoor mogelijkerwijs

opportuniteitskosten ontstaan. De financiele besturingsstijl zal, vanwege zijn decentralisatie,

eenvoudige financiele criteria en geringe coOrdinatie, veel lagere kosten  met zich meebren-

gen. Het doen van een uitspraak aangaande de bureaucratische en beinvloedingskosten is

moeilijker. Aannemelijk is te maken dat de scores van beide besturingsstijlen op deze

kostensoorten elkaar niet veel ontlopen. Per saldo kan geconcludeerd worden dat de

strategische besturingsstijl hogere kosten veroorzaakt dan de financiele besturingsstijl.

Samenvatting
In deze paragraaf zijn twee mogelijke besturingsstijlen die een hoofdkantoor toe kan passen

onderscheiden: de strategische  en de financiele besturingsstijl. Kort samengevat kenmerkt  de

strategische besturingsstijl zich door centralisatie en cotirdinatie, een strategisch gerichte
allocatie en beheersing en tenslotte uitwisseling tussen divisies. De financiele besturingsstijl

kent veel minder centralisatie en codirdinatie en wordt verder gekenmerkt door een financieel

gerichte allocatie en beheersing en weinig uitwisseling tussen divisies. De strategische

besturingsstijl brengt hogere kosten met zich mee dan de financiele besturingsstijl.

§4.4 Diversificatie en besturingsstijlen

In deze paragraaf worden de besturingsstijlen gekoppeld aan de diversificatiestrategie,
hetgeen moet voeren tot de these van dit onderzoek. Voor het aanbrengen van de koppeling

wordt vooral gebruik gemaakt van de conceptuele werken van Ouchi (1979) en Hennart

(1991). Toepassing van Ouchi (1979) is in ieder geval niet ongebruikelijk in studies naar de

besturing van business units door het hoofdkantoor (zie bijvoorbeeld Govindarajan en Fisher,

1990). Hennart (1991) is in het bijzonder door zijn uitwerking voor de relaties tussen

hoofdkantoren en hun dochters interessant, hoewel hij dit vooral betrekt op buitenlandse
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dochterondernemingen en bovendien geen verband legt met de diversificatiestrategie. 16

Prijs versus hiararchie
Ouchi (1979) en Hennart (1991) volgen beiden de bekende tweedeling tussen de instituties
markt en onderneming, zoals bijvoorbeeld aangebracht door Coase (1937) en Williamson
(1975).17 Naast de tweedeling tussen markt en onderneming wordt onderscheid gemaakt
tussen twee methoden om activiteiten te coOrdineren, te weten de prijs en de autoriteit of
hierarchie (Coase, 1937). De prijs zal vooralsnog geen toelichting behoeven. Onder
autoriteit of hierarchie wordt op deze plaats verstaan het vermogen van een superieur om
zijn ondergeschikten opdrachten te geven. Hieraan kunnen allerlei nuanceringen toegevoegd
worden (zie bijvoorbeeld Douma en Schreuder, 1991), die omwille van de eenvoud van het

betoog voorlopig achterwege gelaten worden.
In de markt en de onderneming worden verschillende coOrdinatiemethoden benadrukt

(Hennart, 1991). In de eerstgenoemde wordt vooral gebruik gemaakt van prijzen. In de
onderneming ligt de nadruk op de toepassing van hierarchie om activiteiten te coOrdineren.
Met opzet wordt hierbij gesproken van nadruk. In de praktijk komen namelijk diverse

hybride vormen voor. Douma en Schreuder (1991) geven enkele voorbeelden van georgani-
seerde markten, waarin prijzen aangevuld worden met hiararchische methoden, en van
interne markten in ondernemingen, waarin naast hierarchische methoden prijzen toegepast
worden. Vooral de laatstgenoemde situatie is hier interessant en wordt daarom uitgewerkt.
De toepassing van prijzen in ondernemingen brengt twee mogelijke voordelen. Om te
beginnen kan de administrative overhead in principe beperkt blijven (Ouchi, 1979). De
noodzaak tot het centraal opstellen van een verzameling regels, het meten van de prestaties
en het vergelijken daarvan met de gestelde regels kan bijvoorbeeld gereduceerd worden. Het
tweede voordeel van het gebruik van prijzen houdt in dat individuele bijdragen goed vast te
stellen en te belonen zijn (Hennart, 1991; Ouchi, 1979). Het inkomen van de betrokkenen is
gerelateerd aan hun individuele output (Hennart, 1991). Ieder is in staat om doelen na te
streven die niet stroken met de belangen van de gehele organisatie, maar zal niet zo snel
hiertoe overgaan, omdat een stuk persoonlijke beloning verloren zou gaan (Ouchi, 1979).
Het  gebruik van prijzen wordt derhalve als relatief efficient  beschouwd.

Prijzen komen echter niet altijd zonder nadelen. In beginsel wordt alle informatie die

'6Hennart (1991) is verschenen in de Management  International Review. Twee jaar later is
het artikel in nagenoeg ongewijzigde vorm opgenomen in de bundel Organization theory and
the multinational corporation, die geredigeerd is door Ghoshal en Westney. In beide gevallen
kan niet gesproken van wetenschappelijk gezien zeer hoogstaande forums. Hennart heeft

betrekkelijk veel loose ends in zijn werk achtergelaten. Het bevat echter ook heel goede
ideeen, hetgeen verwerking in deze paragraaf rechtvaardigt.

"Ouchi (1979) spreekt daarbij overigens niet van instituties, maar van organizational
control mechanisms. Bovendien geeft hij een enigszins afwijkende invulling aan de onderne-
ming en voorziet hij deze van het label bureaucracy. Hier wordt verderop nog bij stilgestaan.
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benodigd is voor het nemen van een beslissing uitgedrukt in 66n getal (Arrow, 1974). In
werkelijkheid is het prijsmechanisme niet zonder fricties (Ouchi, 1979). Prijzen geven zeker

niet altijd alle relevante dimensies van een goed weer (Hennart, 1991). Met andere woorden,
prijzen vormen dan geen stdlicient statistic (Hayek, 1945). Het mogelijke gevolg hiervan
wordt door Hennart (1991) aangeduid als cheating. De dimensies die niet gereflecteerd
worden in de prijs worden niet geproduceerd. Natuurlijk kan dit ondervangen worden door
alle relevante dimensies te meten. Dit zal echter, als gevolg van begrensde rationaliteit, niet
voor alle dimensies eenvoudig realiseerbaar zijn en in elk geval kosten met zich meebrengen.

Cheating zal daarom nooit helemaal uitgeroeid worden. Per saldo kunnen bij het gebruik van
prijzen zogenaamde cheating costs optreden (Hennart, 1991). Deze omvatten de kosten

verbonden aan het meten van de relevante dimensies en de kosten die voortvloeien uit de

zogenoemde residuele cheating.
De oplossing voor deze problemen wordt gevonden in de introductie van de hierarchie.

Hennart (1991) associeert deze met centralisatie: de superieur verwerkt informatie, neemt op
basis hiervan beslissingen en geeft vervolgens opdrachten aan zijn ondergeschikten. De
ondergeschikten accepteren de orders, omdat de beloning die zij ontvangen losgekoppeld is
van hun output. Ze zijn dan ook minder bezorgd om orders Uit te voeren die mogelijk
schadelijk zijn voor die output. Ouchi (1979) legt een grote nadruk op het creeren van een

expliciete verzameling regels, die zowel het gedrag als de output betreffen. Deze regels
moeten het overgrote    deel    van de gebeurtenissen kunnen afdekken. Het restant wordt

opgelost via de hierarchische autoriteit. Het mag dan ook geen verwondering wekken dat

Ouchi (1979) de oplossing betitelt als bureaucratie, in plaats van als hitrarchie.
Ook de hierarchie kent gebreken. Een methode die in sterke mate vertrouwt op het expliciet
controleren, beoordelen en corrigeren van mensen tast hun gevoelens van autonomie en

zelfbeschikking aan, waardoor ze een ongeinteresseerde en volgzame houding aan zullen

nemen. Als gevolg van de vervreemding van de organisatie zal nog strakker toezicht

gehouden moeten worden (Ouchi, 1979). Hennart (1991) associeert shirking of lijntrekken
met de hierarchie. Mensen zullen onvoldoende inspanningen leveren, aangezien de prikkel
om te presteren grotendeels weggenomen is. Shirking wordt tegengegaan door het aanstellen

van een monitor of toezichthouder (Alchian en Demsetz,  1972). Aan het houden van toezicht

op de inspanningen van ondergeschikten zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn de ene
component van shirking costs. De andere component wordt gevormd door de kosten die

voortkomen uit de zogenaamde residuele shirking. Shirking zal nooit volledig geelimineerd
kunnen worden, alleen al omdat monitoring slechts tot op zekere hoogte voldoende oplevert

(Hennart, 1991).

In een onderneming kan dus gebruik gemaakt worden van prijs of hierarchie om activiteiten

te coOrdineren. De keuze voor een van beide methoden lijkt neer te komen op een afweging

tussen de kosten van cheating en die van shirking. Interessant is nu om na te gaan wat de

betekenis hiervan is voor ondernemingen met een divisiestructuur.
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Gedivisionaliseerde ondernemingen
In ondernemingen met een divisiestructuur worden prijzen toegepast door de divisies op te
zetten als autonome profit of investment centers (Hennart, 1991; Ouchi,  1979). De divisies
worden vrijgelaten om hun individuele winsten te maximaliseren. Ze mogen bijvoorbeeld

hun produkten of diensten verkopen aan de hoogst biedende.  Dit kan een zusterdivisie, maar

evengoed een geheel andere onderneming zijn. Het management van elke divisie wordt
beloond op grond van de door zijn divisie gegenereerde winsten. Met andere woorden, de
divisiewinsten zijn de enige doch allesomvattende prestatiemaatstaf en vormen de basis voor

de beloning van de divisiemanagers (Hennart, 1991).
Het aldus toepassen van prijzen leidt tot een verlichting voor het hoofdkantoor. De informa-
tiestroom blijft grotendeels beperkt tot winstcij fers.   Voor het hoofdkantoor bestaat   niet  de

noodzaak om zich verder te verdiepen in de activiteiten van de divisies (Hennart, 1991). Een
tweede voordeel is dat de divisiemanagers veel inspanningen zullen leveren om de winsten

van hun divisies te maximaliseren. Daardoor maximaliseren ze immers ook hun persoonlijke

inkonnen.
Evenals prijzen zijn divisiewinsten echter niet altijd sufficient statistics. Ouchi (1979) wijst
op problemen bij interdependenties die technologisch van aard zijn. Hennart (1991)
verbreedt dit tot interdependenties in hun algemeenheid. Als voorbeeld noemt hij reputatie-

effecten. In haar pogingen om de winstgevendheid te maximaliseren kan een divisie

activiteiten ontplooien die de reputatie van de onderneming schaden. Brickley en Dark
(1987) behandelen de situatie waarin een vestiging van een fast food keten inferieure

ingredi8nten in haar produkten verwerkt. Het betreffende restaurant kan omvangrijke
winsten boeken, want de gebruikte ingredienten zijn goedkoop. De getroffen klant zal echter

niet genegen zijn om nog eens een restaurant van dezelfde keten te bezoeken. Andere

restaurants lijden dus omzetderving, omdat het ene restaurant de reputatie van de keten

geschaad heeft. Potentiifle voordelen van informatie-asymmetrie worden niet tot stand

gebracht (Nayyar, 1990 en 1993). De negatieve invloed op de reputatie is niet opgenomen in
de winstcijfers van het restaurant. Winsten geven in deze situatie dus niet alle relevante

dimensies van de prestaties weer. Hierdoor kunnen onderdelen overgaan tot cheating

(Hennart, 1991). Brickley en Dark (1987) duiden dergelijk suboptimaliserend gedrag

overigens  aan als»e riding.
Zoals reeds uit het voorgaande bleek, kunnen deze moeilijkheden bestreden worden door het

invoeren van hierarchische elementen (Hennart, 1991; Ouchi, 1979). Het hoofdkantoor

centraliseert de beslissingen die verband houden met interdependenties tussen de divisies. De
koppeling tussen de resultaten van de divisies en de beloning van hun managers wordt

losgelaten. Cheating zal hierdoor naar verwachting verminderen. Helaas worden ook de
voordelen die verbonden zijn aan het gebruik van het prijssysteem opgeofferd. De kans op
shirking van de zijde van de divisiemanagers neemt toe, omdat de prestatieprikkel uitgescha-

keld is (Brickley en Dark, 1987; Hennart, 1991). Bovendien neemt de belasting van het
hoofdkantoor toe, hetgeen zal leiden tot hogere kosten.
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De hoofdkantoren van gedivisionaliseerde ondernemingen kunnen dus prijs dan wel
hitrarchie toepassen. In het eerste geval bezitten de divisies veel autonomie. Als prestatie-
maatstaf staan de door de divisies gerealiseerde winsten voorop. Deze winsten vormen
tevens de basis   voor de beloning   van de divisiemanagers.   Bij de toepassing van hierarchie
wordt de autonomie van de divisies gereduceerd door centralisatie. De door de divisies
behaalde winsten staan niet langer centraal. De beloning   van de divisiemanagers is hiervan
niet meer afhankelijk.
Bepalend   voor de keuze van prijs of hierarchie   is de aanwezigheid van interdependenties.
Tussen divisies kunnen interdependenties aanwezig zijn die niet goed tot uitdrukking komen
in de divisiewinsten. Het vertrouwen op het prijsmechanisme kan in deze situatie resulteren
in cheating, ofwel suboptimalisatie of free riding, met alle daaruit voortvloeiende kosten.

Door het gebruik van hierarchie kan cheating teruggebracht worden. De keerzijde hiervan is
een verwachte toename van shirking en de daarbij behorende kosten. Af te leiden valt dat
hierarchie slechts toegepast zou moeten worden indien tussen divisies substantiele interde-

pendenties aanwezig zijn die niet goed uitgedrukt worden in de divisiewinsten.

Koppeling met diversificatie
In paragraaf 4.2 is onderscheid gemaakt tussen twee typen voordelen van diversificatiestrate-
gie, te weten synergetische en financiele voordelen. Aan de hand van deze typen wordt de
koppeling tussen prijs en hierarchie en de diversificatiestrategie gelegd. Synergetische en
financiele voordelen zijn namelijk van invloed op de aanwezigheid van de in het voorafgaan-
de bedoelde interdependenties.

Synergetische voordelen
Synergetische voordelen zijn gebaseerd op de inzet van dezelfde tastbare of ontastbare

resources voor verschillende activiteiten of onderdelen van de onderneming. Doorgetrokken
naar ondernemingen met een divisiestructuur houdt dit bijvoorbeeld in dat sommige divisies
beschikken over waardevolle machines, know-how of reputaties die eveneens    van    nut

kunnen zijn voor andere divisies. Door overdracht van de resources worden die divisies in
staat gesteld om kosten- of differentiatievoordelen te realiseren. In deze situatie is sprake van

interdependenties tussen de divisies. De resultaten    die    de ene divisie boekt zijn direct

afhankelijk  van de activiteiten van andere divisies.

De vraag is of de interdependenties correct gereflecteerd worden in de winsten van de
betrokken divisies. Voor zover de overdracht   van de resources plaats kan vinden tegen

marktconforme tarieven hoeven er geen problemen te ontstaan. De divisies die de resources

leveren, kunnen additionele omzet en winst genereren. De ontvangende divisies hebben

weliswaar extra inkoopkosten, maar zijn in staat om een hogere winst te boeken door elders

kosten te besparen  dan  weI hun omzet te verhogen. Vaststelling  van mal:ktconforme tarieven
zal echter in het algemeen niet eenvoudig zijn, in het bijzonder vanwege het doorgaans
specifieke karakter van de tastbare en ontastbare resources (zie ook §4.2). Het desondanks
vasthouden aan divisiewinsten als prestatie- en beloningsmaatstaf zal allerlei vormen van
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cheating in de hand werken. Een divisie kan bijvoorbeeld haar individuele winst vergroten
door onvoldoende te betalen voor ontvangen resources en teveel in rekening te brengen voor
geleverde resources. De divisie kan ook weigeren resources te verschaffen, omdat dit vooral
gunstig zou uitwerken voor de winstgevendheid van andere divisies, terwijl de eigen
resultaten verlaagd worden door het werk dat met de overdracht van resources gepaard gaat
(zie ook Porter, 1985). Als gevolg van de cheating komt de realisatie van synergetische
voordelen niet van de grond. Dit noodzaakt tot de toevoeging van hitrarchische kenmerken
aan de organisatie.

Financiate voordelen
Financiele voordelen omvatten de interne vermogensmarkt, kostenbesparingen bij het
aantrekken van vermogen en werkkapitaal en risicoreductie. Interdependenties tussen divisies

blijven hierbij beperkt. Hooguit is sprake van pooled interdependence, uitgaande van de
bekende indeling van Thompson (1967). De divisies zijn slechts indirect van elkaar
afhankelijk, omdat middelen die door het hoofdkantoor ter beschikking gesteld zijn aan een
divisie niet langer verschaft kunnen worden aan een andere divisie. Door de afwezigheid van
substantiele interdependenties tussen de divisies kan het hoofdkantoor vertrouwen op de
winsten die de divisies boeken. De kans is gering dat divisies hun winsten maximaliseren

door cheating van andere divisies. Verder kan de overhead beperkt blijven en wordt shirking
door de divisiemanagers geminimaliseerd. Uiteraard moet het hoofdkantoor wel beducht zijn
voor andere vormen van opportunisme van de zijde van de divisiemanagers, zoals het op
korte termijn verhogen van de winst door te beknotten op uitgaven die van belang zijn voor
de winstgevendheid op de lange termijn (zie ook subparagraaf 2.3.4).

Op grond van het voorafgaande kan nu het volgende geconcludeerd worden. Een factor die
een belangrijke invloed uitoefent op de keuze tussen prijs en hierarchie is de aanwezigheid
van interdependenties tussen de divisies van een onderneming. De aanwezigheid wordt
bepaald door het type voordelen. Synergetische voordelen brengen substantiele interdepen-
denties   met   zich   mee. In geval van financide voordelen zijn nauwelijks interdependenties
tussen divisies aanwezig.
Voor het aanbrengen van een koppeling tussen diversificatie en prijs of hierarchie, het doel
van dit onderdeel, wordt gebruik gemaakt van de conclusie van paragraaf 4.2. Deze hield  in
dat het voor ondernemingen die niet of slechts in beperkte mate gediversificeerd zijn
aantrekkelijk is om synergetische voordelen na te streven. Naarmate ondernemingen in
sterkere mate gediversificeerd zijn wordt het nastreven van financiele voordelen attractiever.
Een en ander combinerend kan geconcludeerd worden dat de eerstgenoemde ondernemingen
het gebruik van hierarchie zouden moeten benadrukken. In de tweede categorie ondernemin-
gen zou daarentegen vooral het prijsmechanisme toegepast moeten worden.
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Koppeling met besturingsstijlen
Het verbinden van prijs en hierarchie en de twee onderscheiden besturingsstijlen lijkt vrij
eenvoudig. In het gebruik van prijzen is de financiele besturingsstijl te herkennen. In
ondernemingen met een divisiestructuur impliceert de toepassing van prijzen namelijk een

grote autonomie voor de divisies en het gebruik van divisiewinsten als prestatie- en belo-
ningsmaatstaf. Deze kenmerken komen tot uitdrukking in de decentralisatie en de financieel

geente allocatie en beheersing van de financiele besturingsstijl. Om precies te zijn, bij deze

besturingsstijl zijn de strategiebepaling, selectie en functies gedecentraliseerd, zodat de
autonomie van de divisies niet geschonden wordt. Verder worden bij de allocatie van
middelen naar en het toezicht op de divisies overwegend financiele criteria aangelegd. De

beloning van de divisiemanagers is vooral gebaseerd op de financiele prestaties van de
divisies waaraan zij leiding geven en kent een grote variabele component. In de toepassing

van hierarchie is de strategische besturingsstijl herkenbaar. Hierarchie brengt in gedivisiona-
liseerde ondernemingen centralisatie en het prijsgeven van divisiewinsten als prestatie- en

beloningsmaatstaf met zich mee. Deze karakteristieken uiten zich in de centralisatie en meer

strategisch georienteerde allocatie en beheersing van de strategische besturingsstijl. Dat wil
zeggen, de strategiebepaling, selectie en functies zijn hierbij gecentraliseerd. Bij het
alloceren en houden van toezicht worden financitle criteria losgelaten en vervangen door

meer strategische maatstaven. De beloning tenslotte is niet langer in het bijzonder gebaseerd

op de financiele prestaties van de divisies en kent een betrekkelijk vast karakter.

Uiteraard is de aansluiting niet naadloos; daarvoor zijn de achtergronden van de benaderin-

gen te uiteenlopend. Twee rollen  van het hoofdkantoor  zijn in ieder geval  niet  of niet

volledig aan de orde geweest bij de vergelijking. De eerste is codrdinatie. De inzet van

codrdinatie-instrumenten door een hoofdkantoor dat een strategische besturingsstijl toepast

kan echter opgevat worden als een aantasting van de autonomie van de divisies en aldus in

verband gebracht worden met de hierarchie. De tweede rol is benoeming. Het selectie-aspect

hiervan is weliswaar meegenomen onder centralisatie, maar uitwisseling is in het geheel niet

besproken. Ouchi (1979 en 1980) associeert beide aspecten met een derde besturingsmecha-

nisme, naast de markt en de bureaucratie, dat hij aanduidt als clan.

Clan
In een clan komen de individuele doelen van de organisatieleden en de doelen van de

organisatie voor een groot deel overeen. Dit wordt bereikt door selectie en socialisatie

(Ouchi, 1979). Individuen die blijk geven van affiniteit met de doelen van de organisatie
worden geselecteerd voor functies. Door middel van socialisatie worden de doelen verder

gestroomlijnd. Socialisatie vindt plaats door interactie met collega's. In gedivisionaliseerde
ondernemingen kan dit geschieden door uitwisseling van medewerkers tussen divisies (zie
ook subparagraaf 2.4.5). Uitwisseling beschermt een clan tegen een te sterke heterogeniteit

en mrnover onder de medewerkers, zaken waartegen de clan volgens Ouchi (1979) niet
bestand is. Door middel van uitwisseling kunnen medewerkers waarden van elkaar overne-

men, waardoor de heterogeniteit verkleind wordt. Daarnaast worden extra carritremogelijk-
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heden geschapen, zodat de turnover van medewerkers binnen de perken blijft. Het resultaat
van selectie en uitwisseling is een onderneming met een sterke cultuur. De medewerkers
handelen uit zichzelf overeenkomstig de doelen van de organisatie. Ze hoeven hier niet toe
worden aangezet door middel van bijvoorbeeld regels, autoriteit of beloning. Aangezien de
belangentegenstellingen zijn weggenomen, behoren ook cheating en shirking tot het
verleden.
Wanneer moeten ondernemingen nu kiezen voor de clan? Een essenti8le voorwaarde voor
zowel markt als bureaucratie is volgens Ouchi (1979) dat de gewenste performance meetbaar
is. Deze performance kan betrekking hebben  op de gegenereerde output  of op het gedrag  dat
hieraan ten grondslag ligt. Indien de output meetbaar is, kan de besturing toegespitst worden

op de vraag of de gewenste output gerealiseerd is. Ouchi (1979) spreekt hier van output
control. Wanneer voldoende inzicht bestaat in het transformatieproces, kunnen regels

opgesteld worden die het wenselijke gedrag specificeren. De besturing kan gericht zijn op de
vraag of het vertoonde gedrag hiermee overeenstemt. Ouchi (1979) noemt dit behavior
control. Als zowel output als behavior control niet haalbaar zijn, dan rest niets anders dan
keuze voor de clan.
De mogelijkheden voor het toepassen van output control en behavior control worden in
gedivisionaliseerde ondernemingen gevoed vanuit de diversificatiestrategie. In geval van een
sterk gediversificeerde onderneming is het inzicht van het hoofdkantoor in de transformatie-
processen van de divisies in principe gering, vanwege de hoge diversiteit van de activiteiten.
Het hoofdkantoor zal derhalve niet in staat zijn om regels te ontwerpen die het gewenste

gedrag in de divisies specificeren. De output is daarentegen wel meetbaar. Als meest

belangrijke output worden in een sterk gediversificeerde onderneming natuurlijk de door de
divisies behaalde winsten en rendementen gezien. In geval van een niet of in beperkte mate
gediversificeerde onderneming zijn dergelijke outputmaatstaven minder goed bruikbaar, als
gevolg van de interdependenties tussen de divisies. Door de geringe diversiteit mag echter
verwacht worden dat het hoofdkantoor voldoende inzicht heeft in de divisies om het
wenselijke gedrag te kunnen specificeren. Het hoofdkantoor kan bijvoorbeeld aangeven hoe
de divisies samen moeten werken.
De door een onderneming gevolgde diversificatiestrategie sluit derhalve de toepassing van
output control of behavior control niet uit. Het gebruik van clan control is dan niet noodzake-

lijk. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met de verklaring van de toepassing van uitwisse-

ling en, zij het in mindere mate, selectie vanuit de diversificatiestrategie. Uiteraard kan,
analoog aan Govindarajan en Fisher (1990), gekozen worden voor een opportunistische
oplossing    in   deze. Zij besluiten clan control   te   beschouwen    als   een   vorm van behavior
control. Hier wordt echter de koppeling tussen diversificatie en selectie en vooral uitwisse-
ling uitgesteld tot paragraaf 4.5, waarin specifiek op de verbanden tussen de diverse rollen
en de diversificatiestrategie ingegaan wordt.
Voor dit moment is het van belang om te constateren dat blijkbaar niet alleen de interdepen-
denties bepalend zijn voor de toepassing van een bepaalde besturingsvorm. Ook het inzicht
dat het hoofdkantoor heeft in de activiteiten van de onderneming kan van invloed zijn.
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Mogelijkheid en wenselijkheid
Het belang van het inzicht dat het hoofdkantoor heeft in de activiteiten is reeds in het tweede

hoofdstuk (§2.4) enkele malen naar voren gekomen. Het inzicht bleek bijvoorbeeld van
betekenis te zijn voor de invulling van de beoordeling en beloning. Hall (1987) ontraadt

conglomeraten het gebruik van subjectieve maatstaven bij de beoordeling, omdat hun
topmanagers de activiteiten onvoldoende kennen. Sommige beloningssystemen vergen veel

inzicht van het hoofdkantoor, maar dit neemt af naarmate de concernstrategie diverser wordt

(Berg, 1969 en 1973; Galbraith en Nathanson, 1978; Knox Napier en Smith, 1987; Lorsch

en Allen, 1973). Ook hierbij kan gedacht worden aan de mogelijkheid om subjectieve in
plaats van objectieve criteria te hanteren (Knox Napier en Smith, 1987). De mogel#kheid om
rollen op een bepaalde wijze in te vullen, wordt dus beYnvloed door het inzicht dat het
hoofdkantoor bezit in de activiteiten van de onderneming. Uit de voorbeelden kan afgeleid
worden dat vooral het kunnen toepassen van een strategische besturingsstijl veel inzicht van
het hoofdkantoor vergt.
Het inzicht van het hoofdkantoor wordt op zijn beurt weer gedreven door de diversificatie-

strategie. Naar verwachting vermindert het inzicht van het hoofdkantoor, naarmate de
diversificatiestrategie leidt tot een grotere diversiteit in de activiteiten van de onderneming.

Dit laatste wordt geflustreerd door een passage uit Berg (1965, p. 80) inzake het conglome-
raat:

'The problems of simply comprehending the various technologies and markets
the diversified company is engaged in are great - much greater,  in fact  than
the problems for a single business, even though the latter may be very large in

terms  of sales  and assets.'

In hoofdstuk twee is daarnaast geconstateerd dat de diversificatiestrategie niet alleen de
mogelijkheid, maar ook de wense4/kheid van de rollen bepaalt. Door een bepaalde in- of

vervulling te geven aan de rollen kan het hoofdkantoor bevorderen dat de divisies onderling
samenwerken door resources te delen. Voorbeelden zijn bemoeienis met de divisiestrategiedn

(Porter, 1985), de inzet van coOrdinatie-instrumenten (Daems en Douma, 1989; Hill, 1994;
Hill en Hoskisson, 1987) en centralisatie van functies (Chandler, 1991: Pitts, 1977). Gebruik

hiervan is alleen wenselijk wanneer in de diversificatiestrategie voldoende kansen voor het
delen van resources besloten liggen.
Dit zijpad via de wenselijklieid is weer aan te sluiten op de eerder uitgestippeld hoofdroute,

waarin interdependenties een hoofdrol speelden. In geval van geen of beperkte diversificatie

zijn de kansen voor het delen van resources vermoedelijk ruimschoots aanwezig. Met andere

woorden, het potentieel aan synergetische voordelen    is hoog. Synergetische voordelen

brengen interdependenties met zich mee. Het is dan verstandig om een hitrarchie, hier
uitgewerkt als de strategische besturingsstijl, toe te passen. De strategische besturingsstijl is
herkenbaar in de hierboven weergegeven voorbeelden van rollen die samenwerking tussen

divisies bevorderen.
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De mogelijkheid en de wenselijkheid van een besturingsstijl worden dus bepaald door het
inzicht van het hoofdkantoor respectievelijk de hoogte van de potentiele synergetische
voordelen. Beide dimensies worden weer gevoed vanuit de diversificatiestrategie. Hiermee
zijn de belangrijkste ingredienten voor het kunnen formuleren van de these verzameld.

11iese
De these wordt geformuleerd aan de hand van figuur 4.3. Op de verticale as zijn de twee
onderkende besturingsstijlen geplaatst. De strategische besturingsstijl wordt in ieder geval
gekenmerkt door centralisatie, coOrdinatie en strategische beheersing. De financiale

besturingsstijl onderscheidt zich hiervan door meer decentralisatie, weinig codrdinatie en
financiele beheersing. Uit deze omschrijving blijkt allereerst dat een slag om de arm
gehouden wordt voor wat betreft de kenmerken van clan control. Ten tweede is gebruik
gemaakt van de eerder aangehaaide mogelijkheid om allocatie onder beheersing te plaatsen

(zie subparagraaf 2.4.3 en §4.3). De horizontale as is gereserveerd voor de diversificatiestra-
tegie. Onderscheid is gemaakt tussen lage en hoge diversiteit. De eerste komt voort uit geen
of beperkte diversificatie. De tweede ontstaat door sterke diversificatie. Door verbinding van

de besturingsstijlen met de diversificatiestrategieen resulteren vier combinaties, die in het
navolgende kort besproken worden.

financieet             4                        1

besturingsstijl

strategisch             3                        2

lage diversiteit hoge diversiteit

diversificatiestrategie

Figuur  4.3  Diversijicatiestrategie  en  besturingsstijl

Hoge  diversiteit en jinancitle  besturingsstijl  (1)
Een onderneming met een hoge diversiteit bezit een betrekkelijk gering potentieel aan
synergetische voordelen. Door de keuze voor de financiele besturingsstijl kan het hoofdkan-
toor echter financiele voordelen realiseren. De opbrengsten hiervan zijn weliswaar geringer
dan die van synergetische voordelen, maar ook de kosten van de financiele besturingsstijl
zijn laag. Derhalve kan hier gesproken worden van een fit tussen de strategie  en de bestu-

ringsstijl.
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Hoge diversiteit en strategische besturingsstijl (2)
Gegeven de diversificatiestrategie geldt voor een onderneming in dit kwadrant dat de

potentiele synergetische voordelen en het inzicht van het hoofdkantoor in de activiteiten
beperkt zijn. Het hoofdkantoor past desalniettemin de strategische besturingsstijl toe, een stijl
die bij uitstek geschikt is om synergetische voordelen te realiseren en bovendien veel inzicht
van het hoofdkantoor vraagt. De hoge kosten die de strategische besturingsstijl veroorzaakt
zullen niet in voldoende mate gedekt worden door gel:ealiseerde synergetische voordelen.

Deze combinatie van strategie en besturingsstijl wordt dan ook opgevat als een mis#t

Inge diversiteit en strategische besturingsstijl (3)
Voor een onderneming met een lage diversiteit is het aantrekkelijk om synergetische
voordelen na te streven. Door de toepassing van de strategische besturingsstijl worden deze
voordelen ook daadwerkelijk gerealiseerd. Gezien de diversificatiestrategie bezit het
hoofdkantoor in principe ook voldoende inzicht om de strategische besturingsstijl te kunnen

hanteren. De hoge kosten die hiermee gepaard gaan, worden gecompenseerd door de
opbrengsten van het bereiken van de synergetische voordelen, zodat hier sprake is van een
fit.

Iage diversiteit en financiale besturingsstijl (4)
Een onderneming in dit kwadrant bezit een groot potentieel aan synergetische voordelen.

Deze worden echter niet gerealiseerd, omdat het hoofdkantoor een financi8le besturingsstijl
verkiest. De hieraan verbonden kosten zijn dan wel laag. Toch wordt de combinatie

aangeduid als een misfit, omdat de ondernemingen de opbrengsten van het uitwisselen van

resources tussen divisies misloopt. De divisies verkeren in de concurrentiestrijd met de
divisies van andere ondernemingen in een nadelige positie.
De misfit is waarschijnlijk minder ernstig dan in het tweede kwadrant. De onderneming is

immers nog in staat om financible voordelen te behalen. Van deze nuancering wordt echter

in het vervolg afgezien.

Als een iets hoger abstractieniveau gekozen wordt, blijkt dat onderscheid gemaakt wordt
tussen twee typen ondernemingen. Enerzijds zijn er ondernemingen waarin een fit aanwezig

is    tussen de diversificatiestrategie   en    de   door het hoofdkantoor gebruikte besturingsstijl.

Anderzijds zijn er ondernemingen waarin sprake is van een misfit tussen de diversificatie-

strategie  en de besturingsstijl.
Door verscheidene auteurs is een koppeling aangebracht tussen een dergelijke fit of misfit en

de winstgevendheid van ondernemingen. Hill (1994) betoogt bijvoorbeeld dat op elk moment

in de tijd efficiente en inefficiente gediversificeerde ondernemingen naast elkaar bestaan. De

efficiente ondernemingen worden onder meer gekenmerkt door het nastreven van economies

of scope of de interne vermogensmarkt en het daarop toepassen van de juiste organisatie

voor de hoofdkantoor-dochter-relaties. De inefficiente ondernemingen voeren daarentegen
geen coherente strategie en hebben de relaties tussen het hoofdkantoor en de divisies



H. 4 THEORETISCH RAAMWERK 155

verkeerd georganiseerd. Lorsch en Allen (1973) hebben, zij het op zeer bescheiden schaal,

een dergelijke tweedeling gevonden. Dat wil zeggen, de onderzochte goed presterende

ondernemingen bezitten de juiste fit tussen de strategie en de besturing, terwijl deze fit bij de

slecht presterende ondernemingen afwezig is. Ook Galbraith en Nathanson (1978) en Hill en
Hoskisson (1987) associeren een fit tussen de diversificatiestrategie en de besturing met

goede financi8le resultaten.

1n aansluiting hierop is in de these het onderscheid tussen ondernemingen die goede

financiele prestaties realiseren en ondernemingen die slechte financiale prestaties te zien

geven aangebracht. Hierbij is sprake van een fit respectievelijk een misfit. Op deze wijze
wordt ook tegemoet gekomen aan het normatieve element uit de probleemstelling (zie §1.3)

Verdere dichotomisering is achterwege gelaten. Dat wil zeggen, in figuur 4.3 uit de
diversificatiestrategie zich in een lage dan wel een hoge diversiteit. De besturingsstijl wordt

getypeerd als hetzij strategisch, hetzij financieel. De these vertrekt daarentegen vanuit het

standpunt dat er ook tussenvormen voor kunnen komen. Dit komt overeen met de case

studies. DSM is bijvoorbeeld meer gediversificeerd dan AEGON, maar minder dan de

Wolters Schaberg Groep. Het hoofdkantoor van AEGON combineert elementen van de

strategische besturingsstijl en de financiele besturingsstijl.

De these van deze dissertatie luidt dan als volgt:

Goed presteren£ie ondernemingen bezitten een betere afstenuning tussen de

diversijicatiestrategie en de besturing door het hoofdkantoor dan slecht

presterende ondernemingen.

De these kan nader gepreciseerd worden:

De hoofdkantoren van jinancieel goed presterende ondememingen passen,

naarmate ze in sterkere mate gediversificeerd zijn, een meer jinanciale in
plauts  van  strategische  besturingsstijl  toe.

De hoofdkantoren van financieel slecht presterende ondernemingen passen,

naarmate ze in sterkere mate gediversificeerd zijn, een ineer strategische in

pla(Its  van  jinancitle  besturingsstijl  toe.

Verdere detaillering vindt plaats in de volgende paragraaf. Hierin worden de besturingsstij-

len weer ontleed in afzonderlijke rollen teneinde specifieke hypothesen te kunnen formule-

ren.
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§4.5 Diversificatie en rollen

In deze paragraaf worden hypothesen ontwikkeld aangaande de verbanden tussen de
diversificatiestrategie van ondernemingen en de rollen die hun hoofdkantoren kunnen
vervullen. Alle rollen die besproken zijn in hoofdstuk twee en paragraaf 4.3 komen aan bod.
De volgorde waarin de rollen aldaar gepresenteerd zijn wordt hier echter losgelaten.
Uit  tabel  4.1   en de vorige paragraaf kan opgemaakt worden  dat de verschillen  in  de  in-  of

vervulling van de rollen onder vier grote noemers gevangen kunnen worden. Dit zijn de
mate van centralisatie, van co6rdinatie, van Imanciale dan wel strategische orientatie en van
het gebruik van clan control. De gehanteerde analysemethode staat tot op zekere hoogte toe
dat de samenhang tussen de rollen binnen een dergelijke noemer onderzocht wordt. Van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt in de hoofdstukken vijf en zes. Omwille van de
symmetrie van de presentatie wordt in deze paragraaf reeds de volgorde die voor die
hoofdstukken het meest geeigend is aangehouden. Achtereenvolgens worden daarom

hypothesen opgesteld voor functies, strategiebepaling en herstructurering, die minder of
meer gecentraliseerd kunnen zijn, voor beoordeling en beloning, die strategisch dan wel
financieel georienteerd kunnen zijn, voor de inzet van coOrdinatie-instrumenten, die kan
varieren van weinig tot veel, en tenslotte voor selectie en uitwisseling, die weinig of veel

gebruik van clan control impliceren.

Functies
Een van de rollen die een hoofdkantoor kan vervullen is het verlenen van diensten aan de
divisies (Daems en Douma, 1989; Goold, Campbell en Alexander, 1994; Mintzberg, 1979;
Van Oijen, 1994). Hierdoor kan de duplicatie van werkzaamheden, een van de nadelen van
de divisiestructuur ten opzichte van de functionele structuur (zie ook subparagraaf 2.2.3),

teruggebracht worden. Bepaalde functies hoeven immers niet langer door elke divisie
afzonderlijk uitgevoerd te worden, doch worden gecentraliseerd op het hoofdkantoor. Als
gevolg hiervan kunnen kostenbesparingen gerealiseerd worden. De aan te houden overcapa-
citeit   en de daaraan verbonden kosten worden bijvoorbeeld gereduceerd. Medewerkers

specialiseren zich ook in deelaspecten van een functie en worden efficient in de uitvoering
hiervan.   Voor DSM vormen hesparingen op kosten een belangrijke reden om research   te

centraliseren. Naast kostenbesparingen liggen differentiatievoordelen binnen bereik. Een
divisie kan haar aanbod differentieren met behulp van de door het hoofdkantoor aangereikte
kennis. Deze kennis is wellicht in eerste instantie ontwikkeld in een andere divisie.
De behaalde voordelen kunnen opgevat worden als synergetische voordelen. Opgemerkt
moet worden dat het hoofdkantoor deze voordelen hier op een vrij directe wijze realiseert.
Vooral in de vorige paragraaf lag de nadruk op het bevorderen van de uitwisseling van
resources tussen divisies door het hoofdkantoor. Het hoofdkantoor verwezenlijkt de
synergetische voordelen dan op een veel meer indirecte manier.

Dienstverlening door het hoofdkantoor zal zich uiten in een relatief omvangrijke staf. Deze
moet niet uitsluitend de ondernemingsleiding assisteren, maar eveneens gericht zijn op
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ondersteuning van de divisies. Verder is de aard van de activiteiten die het hoofdkantoor op
zich neemt relevant. Zoals reeds in het tweede hoofdstuk (subparagraaf 2.4.7) geconstateerd

is, kan het hoofdkantoor zich moeilijk inlaten met primary activiteiten en moet het zich
beperken tot support activiteiten (Porter, 1985). Anders wordt de accountability   van   de

divisies al te zeer ondermijnd (Hill, 1988a; Hill en Hoskisson, 1987; Hill en Pickering,

1986) en wordt uiteindelijk zelfs de divisiestructuur op de helling gezet. Binnen de support
activiteiten kaii het hoofdkantoor bijvoorbeeld functies als R&D, inkoop en marketing of
delen hiervan op zich nemen. Deze kunnen worden toegevoegd aan functies die naar

verwachting op elk hoofdkantoor aanwezig zullen zijn. Uitgaande van de case studies zijn dit
het secretariaat, juridische zaken en financien.
Voorwaarde voor een dergelijke centralisatie van functies is dat tussen de activiteiten van de
onderneming voldoende overeenkomsten aanwezig zijn. Dit houdt ten eerste verband met de

kosten van het hoofdkantoor. Sterk gediversifieeerde ondernemingen moeten volgens
Dundas en Richardson (1980, p. 184) een 'lean corporate ofice' bezitten, dat alleen functies

die benodigd zijn voor de allocatie van financiele middelen, zoals financien en accounting,
omvat. De reden hiervoor is opgenomen in het volgende citaat (Dundas en Richardson,

1982, p. 296):

' The    small   corporate    office    is    necessary    because    the    margin    available    to

unrelated product firms from their internal capital allocation mechanism is  not

large    compared   to   those   for   market    investors.    A    large   corporate   overhead

charge would quickly eliminate this margin.'

In minder sterk gediversificeerde ondernemingen kunnen hoge kosten van het hoofdkantoor

daarentegen gecompenseerd worden door synergetische voordelen. Ten tweede maakt een

gebrek aan overeenkomsten het nagenoeg onmogelijk functies te creeren die relevant zijn

voor de gehele onderneming (Dundas en Richardson, 1982). Elke divisie zal andere eisen

stellen aan een functie. Centralisatie van de functie op het hoofdkantoor zal resulteren in een

simpele optelsom van de afzonderlijke divisiefuncties. Kosten- en differentiatievoordelen

worden niet bereikt. De accountability en bewegingsvrijheid van de divisies worden

nodeloos aangetast.
Centralisatie van functies lijkt derhalve slechts op haar plaats te zijn in geval van geen of

slechts beperkte diversificatie, omdat hierbij voldoende overeenkomsten tussen de activiteiten

gewaarborgd zijn. Dit sluit aan op de in het tweede hoofdstuk behandelde kleinschalige

empirische studies van Pitts (1977), Berg (1973) en Lorsch en Allen (1973). Per saldo valt

uit deze studies af te leiden dat sterk gediversificeerde ondernemingen in het algemeen

beschikken over een klein hoofdkantoor dat slechts een beperkt aantal functies telt. Minder

sterk gediversificeerde ondernemingen hebben een groter hoofdkantoor dat ook functies als

R&D, marketing en inkoop voor haar rekening neemt.

Het in paragraaf 4.4 aangebrachte onderscheid tussen financieel goed en slecht presterende
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ondernemingen in aanmerking nemend, luidt hypothese 1 nu als volgt:

(H.1)  In goed presterende ondememingen vindt een betere afstemming tussen de
diversijicatiestrategie en de centralisatie van functies plaats dan in stecht
presterende ondernemingen, waarbij onder een goede afstemming verstaan
wordt  minder  centralisatie  van  functies,   naarmate  de  diversiteit  hoger  is.

In hoofdstuk twee is opgemerkt dat de staf van het hoofdkantoor niet alleen diensten kan
verlenen aan de divisies, maar tevens representatieve taken voor zijn rekening neemt en de
ondernemingsleiding assisteert bij de hierna te behandelen rollen. Voor wat betreft het laatste
zijn genoemd ondersteuning van coOrdinatie (Hill, 1988a, 1988b en 1994; Hill en Hoskis-
son, 1987; Porter, 1985), van beoordeling en beloning (Williamson, 1975; Hall, 1987) en
van ontwikkeling, interventie en benoeming   (Hall, 1987). Hierdoor zouden eventueel
inconsistente driehoeksverhoudingen kunnen ontstaan. Sterke diversificatie zou kunnen
noodzaken tot een invulling van een rol die veel assistentie vanuit de staf vergt en dus noopt
tot centralisatie van functies. Dit verband tussen diversificatie en centralisatie van functies is
niet consistent met de hypothese. In het algemeen geldt evenwel dat een in- of vervulling van
de rollen conform de strategische besturingsstijl betrekkelijk veel ondersteuning vanuit de op
het hoofdkantoor aanwezige staf zal vergen. Uitgaande van paragraaf 4.4 past een strategi-
sche besturingsstijl bij ondernemingen die niet of slechts in beperkte mate gediversificeerd
zijn. Volgens de hypothese hoort bij een dergelijke diversificatiestrategie een omvangrijke
centralisatie van functies. Het gevolg  is  dat nog eerder sprake lijkt  te  zijn van versterking  van

de hypothese, dan van ondermijning van de hypothese door inconsistenties.

Strategiebepaling
Een hoofdkantoor kan meer of minder betrokken zijn bij de formulering van strategieen voor
de divisies (Hill, 1988a, Goold en Campbell, 1987; Porter, 1985). Met andere woorden, de
strategiebepaling kan meer gecentraliseerd respectievelijk meer gedecentraliseerd zijn.
Volgens Goold en Campbell (1987) zou het hoofdkantoor door betrokkenheid bij de
divisiestrategieen de kwaliteit van belangrijke beslissingen kunnen verhogen. Het kan
bijvoorbeeld suboptimale strategietn ter discussie stellen. Van invloed hierop is de gevolgde

diversificatiestrategie. In een sterk gediversificeerde onderneming als de Wolters Schaberg
Groep toetst de houdstermaatschappij de meerjarenplannen van de bedrijven in plaats van
daaraan inhoudelijk bij te dragen. In een onderneming die niet of slechts in beperkte mate
gediversificeerd is, mag verwacht worden dat het hoofdkantoor een zodanig inzicht heeft in
de activiteiten van de divisies dat een inhoudelijke bijdrage aan hun strategieen mogelijk is.
Daarnaast is dan de kans reeel dat de door de divisies voorgestelde strategieen elkaar bijten
en kan het hoofdkantoor waarde toevoegen door de suboptimalisatie kenbaar te maken aan
de divisies.
Porter (1985) maakt duidelijk dat het hoofdkantoor samenwerking tussen de divisies kan
bevorderen door hun strategieen op elkaar af te stemmen. Dit blijkt onder meer uit de
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volgende passage (Porter,  1985,  p.  366):

'Left  to  formulate  strategies  independently,   business   units  may  well  proceed  in
inconsistent directions that can make interrelationships more dimcult to
achieve.'

Voor een voorbeeld hiervan wordt terugverwezen naar subparagraaf 2.4.2. In paragraaf 4.4

is reeds verklaard dat deze bemoeienis alleen wenselijk is wanneer in de diversificatiestrate-
gie voldoende potentieel voor samenwerking tussen divisies besloten ligt. Ook hieruit kan
worden opgemaakt dat centralisatie van strategiebepaling slechts op haar plaats is in een
onderneming die niet of slechts in beperkte mate gediversificeerd is.

Andermaal rekening houdend met het verschil tussen goed en slecht presterende onderne-

mingen, wordt hypothese 2 op grond hiervan geformuleerd als:

(H.1) In goed presterende ondernemingen vindt een betere afstemining tussen de
diversificatiestrategie en de centralisatie van strategiebepaling plaats dan in
slecht presterende ondernemingen, waarbij onder een goede afstemming
verstaan    wordt     minder     centralisatie     van     strategiebepaling,     naarmate     de

diversiteit  hoger  is.

Herstructurering
De interventierol van het hoofdkantoor is uitgelegd als interne herstructurering of reorganisa-
tie, hetgeen staat voor wijziging van het aantal divisies of dochterondememingen door

eenheden samen te voegen, op te splitsen of te liquideren of door nieuwe eenheden te

creeren (Brickley en Van Drunen, 1990). In afwijking van bijvoorbeeld Porter (1987)
hoeven de maatregelen niet alleen betrekking te hebben op recentelijk geacquireerde

bedrijven, maar kunnen ze evengoed gericht zijn op divisies of onderdelen daarvan die reeds

geruime tijd deel uitmaken van de onderneming.

Het leggen van een verband met de diversificatiestrategie is niet eenvoudig. Enerzijds kan
gesteld worden dat het kunnen uitvoeren van een herstructurering gebaat is bij inzicht van
het hoofdkantoor in de activiteiten van de onderneming en dus bij een geringe mate van
diversificatie. Anderzijds is interventie een van de grootste verdiensten van de interne

vermogensmarkt volgens Williamson (1975). Uitgaande van paragraaf 4.2 kan de interne

vermogensmarkt uitstekend door sterk gediversificeerde ondernemingen gerealiseerd
worden. Op grond hiervan wordt verwacht dat er geen duidelijke relatie bestaat met de
diversificatiestrategie. Een hoofdkantoor moet immer bereid zijn tot herstructurering over te

gaan, wanneer onderdelen in moeilijkheden verkeren (Hall, 1987), maar ook als uitvloeisel

van een groeiproces in gezonde ondernemingen (Brickley en Van Drunen, 1990). De rol is
dan ook aangetroffen in elke in het vorige hoofdstuk beschreven onderneming.
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Hypothese 3 is verwoord als:

(H.3)   In goed presterende ondememingen is sprake van centralisatie van herstructu-
rering, ongeacht de diversiteit. In slecht presterende ondememing is sprake
van   ineer    of   minder   centralisatie    van    herstructurering,    ajhankelijk   van   de
diversiteit.

Zoals al bleek in paragraaf 4.3, wijkt de behandeling van interventie af van die van de
overige rollen van het hoofdkantoor. Bij de andere rollen zijn de aspecten die naar verwach-
ting niet varieren met de diversificatiestrategie weggelaten. De formulering van de concern-
strategie bijvoorbeeld wordt geacht altijd voor rekening van het hoofdkantoor te zijn en is
niet opgenomen in de hypothese. Uiteraard hadden aan dergelijke aspecten afzonderlijke
hypothesen gewijd kunnen worden, maar dit is uit overwegingen van overkiH niet uitge-
voerd. Voor interventie    is een uitzondering gemaakt, omdat anders    in het empirische
onderzoek geen enkele aandaeht zou zijn besteed aan deze niet onbelangroke rol.

CoOrdinatie
Het hoofdkantoor kan een coordinerende rol aannemen (Chandler, 1962; Daems en Douma,
1989; Goold, Campbell en Alexander, 1994). Hiertoe kan het in meer of mindere mate
gebruik maken van verscheidene instrumenten, waaronder hierarchisch toezicht, horizontale
verbindingsmechanismen en identificatie van mogelijkheden voor samenwerking tussen
divisies (Galbraith, 1989; Mintzberg, 1979; Porter, 1985).
Door toepassing van deze instrumenten worden divisies aangezet tot het delen van resources.
Bij Getronics bijvoorbeeld organiseert het hoofdkantoor bijeenkomsten voor de managers
van zijn units. Gedurende deze bijeenkomsten kunnen de managers informatie uitwisselen of
een netwerk van contacten creeren. Dit vereenvoudigt de gezamenlijke marktbenadering.
Aldus worden interrelaties tot stand gebracht (Porter, 1985). Hierdoor ontstaan synergetische
voordelen. Hill en Hoskisson (1987, p. 334) noemen coOrdinatie zelfs een vereiste voor het
verwezenlijken van synergetische voordelen:

'Realizing synergistic economies lalsol requires interdivisional coordination'.

Andere auteurs leggen een verband tussen het bereiken van economies of scope, een van de

synergetische voordelen, en coardinatie door het hoofdkantoor (Daems en Douma, 1989;
Hoskisson,  1987) of nieer specifiek het gebruik van integratiemechanismen (Hill,  1994).
Aannemelijk is dat de diversificatiestrategie van invloed is op de mate waarin het hoofdkan-
toor de divisies moet coOrdineren. Het intensieve gebruik van coOrdinatie-instrumenten is
slechts wenselijk, wanneer synergetische voordelen in potentie aanwezig zijn. Tussen de
activiteiten van de onderneming moet derhalve voldoende verwantschap bestaan (Hill en
Hoskisson, 1987). Uitgaande van paragraaf 4.2 dient derhalve sprake te zijn van een niet of
in beperkte mate gediversificeerde onderneming. In dit geval mag bovendien eerder
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verwacht worden dat het hoofdkantoor veel inzicht heeft in de activiteiten van de divisies.

Volgens Hill en Hoskisson (1987) en Hoskisson (1987) is het hoofdkantoor dan in staat om

kansen voor samenwerking tussen divisies op te sporen. De diversificatiestrategie bepaalt dus

niet alleen de wenselijkheid, maar ook de mogelijkheid van coOrdinatie door het hoofdkan-
toor.
Een sterk gediversificeerde onderneming kan volgens paragraaf 4.2 financiele voordelen

nastreven. Een belangrijk onderdeel hiervan is de interne vermogensmarkt. Deze vereist een

grote mate van autonomie voor de divisies (Williamson, 1975). Het hoofdkantoor bemoeit

zich niet met de operaties van de divisies (Hill, 1994). Het hoofdkantoor laat de divisies

bovendien onafhankelijk van elkaar te werk gaan (Dundas en Richardson, 1980 en 1982;
Hill en Hoskisson, 1987; Hoskisson, 1987). Dit vereenvoudigt de allocatie van middelen en

de beoordeling van resultaten (Dundas en Richardson, 1980 en 1982; Hill en Hoskisson,

1987; Hoskisson, 1987). Het hoofdkantoor van een sterk gediversificeerde onderneming zou
op grond hiervan niet of nauwelijks gebruik moeten maken van de coOrdinatie-instrumenten.

Lorsch en Allen (1973) wijten de slechte prestaties van conglomeraten dan ook aan teveel

pogingen van hun hoofdkantoren om de divisies te integreren.

Hypothese 4 luidt daarom als volgt:

(B.4)  In goed presterende ondernemingen vindt een betere afstemming tussen de
diversijicatiestrategie en de inzet van colirdinatie-instrumenten plaats dan in

slecht presterende ondernemingen, waarbij onder een goede afstemming
verstaan wordt minder inzet van coOrdinatie-instrumenten, naannate de
diversiteit  hoger  is.

Beoordeling
Beoordeling omvat een aspect van ontwikkeling en van beheersing. Onder beoordeling zijn

namelijk samengenomen de allocatie van financiele middelen naar de divisies en het houden

van toezicht op de aanwending daarvan door de divisies. Hill (1994) maakt dezelfde

combinatie en duidt deze aan als divisional performance appraisal. Fama en Jensen (1983)

spreken van decision control.
Het hoofdkantoor kan bij het alloceren en toezicht houden exclusief financiele criteria

aanleggen dan wet meer strategische maatstaven in de beschouwing betrekken. Een

hoofdkantoor dat bij de allocatie financiele criteria benadrukt, spitst naar verwachting ook
het toezicht toe op de vraag of financiele doelstellingen behaald zijn. Een vergelijkbare

verwachting kan worden uitgesproken voor meer strategische criteria. Dat wil zeggen,
indien de allocatie strategisch georienteerd is, zal het toezicht dezelfde orientatie kennen.

Inmiddels is wellicht opgevallen dat, in vergelijking met het tweede hoofdstuk, de variatie

anders betiteld wordt. In hoofdstuk twee werd overwegend gesproken van objectief versus

subjectief (zie de subparagrafen 2.4.2 en vooral 2.4.3). In het onderhavige hoofdstuk is dit
ingevuld als financieel versus strategisch. Dit geldt   voor de allocatie   en het toezicht,   maar
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ook voor de beloning van divisiemanagers. Aan de hand van de literatuur over de M-form
(zie §2.3) en de theorie uit paragraaf 4.4 kan wat meer over deze verschuiving vermeld
worden.
Om de voordelen van de interne vermogensmarkt te kunnen plukken dient een onderneming
georganiseerd te zijn als een M-form (Hill, 1988b; Williamson, 1975). In de M-form is het
hoofdkantoor niet betrokken bij de operationele gang van zaken in de divisies. Het ontbeert
dan ook het inzicht dat benodigd is om op de divisies toegesneden criteria te kunnen
formuleren. Derhalve moet het hoofdkantoor vertrouwen op gestandaardiseerde maatstaven
(Hoskisson    en    Hitt, 1988). Doorgaans    zijn    dit de rendementen    (ROD    van de divisies
(Dundas en Richardson, 1982; Hoskisson en Hitt, 1988; Williamson, 1975). Het benadruk-
ken van de financiale resultaten van de divisies kan opportunistisch gedrag van de divisiema-
nagers uitlokken. Hierbij kan gedacht worden aan free riding ten koste van andere divisies,
waardoor synergie niet gerealiseerd kan worden (Dugger, 1988; Hill en Jones, 1995). Voor
ondernemingen die financille in plaats van synergetische voordelen willen realiseren is dit
natuurlijk niet ernstig. Hun hoofdkantoren kunnen daarom tot Op grote hoogte uitgaan van de
financi8le resultaten van de divisies.

Toepassing van het prijsmechanisme in gedivisionaliseerde ondernemingen impliceert dat de
divisiewinsten beschouwd worden als de enige en allesomvattende prestatiemaatstaf voor de
divisies (Hennart, 1991). Dit werkt goed bij afwezigheid van interdependenties tussen
divisies. In geval van interdependenties  moet het hoofdkantoor de divisiewinsten echter
loslaten als prestatiemaatstaf, omdat anders cheating aangemoedigd zou worden.
Op basis van deze bijdragen lijkt objectief in deze context geinterpreteerd te kunnen worden
als financieel. Als de financiifle maatstaven niet langer voldoen, moeten ze vervangen
worden door subjectieve maatstaven (Hill, 1988b en 1994. Hill en Hoskisson, 1987). De
invulling hiervan blijft    bij de genoemde auteurs nogal    vaag.    Hill en Hoskisson    (1987)
suggereren dat het hoofdkantoor zich moet verdiepen in de werkelijke oorzaken van
prestaties die divisies te zien geven. Dit brengt meer subjectiviteit met zich mee. Uitgaande
van de studie van DSM is denkbaar dat het hoofdkantoor inschat wat de consequenties zijn
van een investering in de ene divisie voor de overige divisies en of voldoende samenwerking
tussen divisies plaatsgevonden heeft. Deze invulling van subjectief of strategisch dient
uiteraard in het empirische onderzoek aan de respondenten doorgegeven te worden.

In de toelichting op de variatie in de beoordeling is de onderbouwing van de volgende
hypothese al grotendeels te herkennen:

(11.5)  In goed presterende onderne,ningen vin£it een betere afstemming tussen de

diversificatiestrategie en de beoordeling plaats dan in slecht presterende
ondernemingen, waarbij onder een goede afstemming verstaan wordt een
meer jinancieel  georienteerde  beoordeling,   naarmate  de  diversiteit  hoger  is.
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Het hoofdkantoor van een onderneming die in sterke mate gediversificeerd is, moet de
allocatie en het toezicht baseren op financiele criteria. Het inzicht in de activiteiten dat
benodigd is voor een meer strategische beoordeling ontbreekt in beginsel (Hall, 1987).
Financille maatstaven als de door de divisies te genereren winsten en rendementen zijn in dit
geval uitstekend te gebruiken. Gezien de diversificatiestrategie ligt het nastreven van

synergetische voordelen immers niet voor de hand.
Voor een onderneming die gekenmerkt wordt door een lage diversiteit is het nastreven van

synergetische voordelen daarentegen wal aantrekkelijk. Het hoofdkantoor kan niet langer
vertrouwen op financiele criteria. Volgens Hennart (1991) en Ouchi (1979) geven zij in
geval van interdependenties de prestaties van de divisies niet goed weer. Hill (1988a en
1994) en Hill en Hoskisson (1987) komen, na een betoog dat loopt via centralisatie en

coOrdinatie, tot dezelfde conclusie. In plaats van financiele maatstaven zou het hoofdkantoor
meer strategische maatstaven moeten hanteren. Het hoofdkantoor is hiertoe in staat, omdat
het in principe voldoende inzicht in de activiteiten van de onderneming heeft.

Beloning
Beloning is complexer dan beoordeling. Evenals beoordeling omsluit beloning de afweging
tussen strategische en fnancide criteria. Hieraan is toegevoegd dat de beloning van een

divisiemanager gebaseerd kan zijn op de prestaties van zijn divisie of op die van een groter
geheel, zoals de gehele onderneming. Tenslotte  is  het type beloning van belang. Beloning
kan bijvoorbeeld niet-financieel dan wel financieel van aard zijn. Financiele beloning kan
weer een vast of variabel karakter bezitten.
In het tweede hoofdstuk is reeds betoogd dat de concernstrategie van invloed kan zijn op de
keuzes van een hoofdkantoor hierin. Deze strategie beinvloedt enerzijds het inzicht van het
hoofdkantoor en daarmee de mogelijkheid om bepaalde beloningssystemen toe te passen

(Berg, 1969 en 1973; Knox Napier en Smith, 1987; Lorsch en Allen, 1973). Anderzijds
bepaalt de strategie het potentieel voor samenwerking tussen divisies en derhalve de

wenselijkheid van beloningssystemen (Berg, 1969 en 1973; Hall, 1987; Hill, 1994; Lorsch

en Allen, 1973; Pitts, 1977; Salter, 1973).
Naarmate een onderneming sterker gediversificeerd is, is de topleiding minder goed in staat

om nauwe contacten te onderhouden met het onderliggende niveau van managers. De
mogelijkheid tot het aanleggen van subjectieve criteria, die bijvoorbeeld betrekking hebben

op de ontwikkeling van ondergeschikten of de coOrdinatie met collega's, neemt af. Daarom

moet vertrouwd worden op meer objectieve criteria, zoals rendementen of winsten (Gal-
braith en Nathanson, 1978). Gebruik hiervan wordt in deze situatie beschouwd als eerlijker
dan een subjectieve inschatting van de prestaties (Knox Napier en Smith, 1987). Door meer
subjectieve maatstaven bij de beoordeling te hanteren kan echter samenwerking tussen

divisies bevorderd worden (Berg, 1969 en 1973; Lorsch en Allen, 1973; Pitts, 1977; Porter,
1985).   Zoals  in het voorafgaande al enkele malen gebleken is, staat de toepassing  van

financiele criteria immers op gespannen voet met interdependenties tussen divisies. Het
verlaten van financiele criteria is vooral wenselijk indien de diversificatiestrategie voldoende
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samenwerkingspotentieel biedt. Zowel op grond van de mogelijkheid als de wenselijkheid
mag dus verwacht worden dat goed presterende ondernemingen meer fmanciele criteria
zullen hanteren, naarmate zij meer gediversificeerd zijn. Deze criteria kunnen gebruikt
worden bij verschillende beloningstypen, zoals bonussen en promoties.
Ook de keuze tussen de prestaties van de individuele divisies of die van een groter geheel als
basis voor de beloning van de divisiemanagers wordt gedreven door de diversificatiestrate-
gie.  Door de beloning te koppelen aan de prestaties van een grotere entiteit, zoals de totale

onderneming, kan het door de diversificatiestrategie gecreeerde potentieel voor het delen van
resources ontsloten worden (Berg, 1969 en 1973; Hill, 1994; Lorsch en Allen, 1973; Porter,
1985; Salter, 1973). De divisiemanagers worden geprikkeld tot samenwerking, aangezien zij
hierdoor de resultaten van de gehele onderneming en daarmee hun beloning verhogen. In
geval van een hoge diversiteit is dit niet gewenst. De kansen voor de zinvolle uitwisseling
van resources zijn ontoereikend, zodat het hoofdkantoor de divisiemanagers niet hoeft aan te
zetten tot onderling couperatief gedrag. Beloning gebaseerd op de gehele onderneming zou
enkel shirking in de hand werken (zie Galbraith en Nathanson, 1978). Bij AEGON, waar de
samenwerking tussen de units zich voornamelijk beperkt tot de uitwisseling van skills, is
zichtbaar dat de koppeling tussen de beloning en de resultaten van het gehele concern niet zo
sterk is.
Het laatste hier behandelde aspect betreft het type beloning. Knox Napier en Smith (1987)
vinden empirische steun voor de hypothese waarin zij sterke diversificatie koppelen aan een
relatief hoge bonus voor managers. De onderbouwing van de hypothese is niet overtuigend.
Toch valt wel aannemelijk te maken dat ondernemingen die sterk gediversificeerd zijn
hogere bonussen aan hun divisiemanagers toekennen dan ondernemingen die niet of in
beperkte mate gediversificeerd zijn. Door het toekennen van een hoge bonus bij goede

prestaties kan shirking door de divisiemanagers verminderd worden. Uit het voorgaande is
gebleken dat in een sterk gediversificeerde onderneming de individuele winstgevendheid van
de divisies gehanteerd kan worden als basis voor het al dan niet uitkeren van een bonus. In
een niet of in beperkte mate gediversificeerde onderneming kan het gebruik van deze basis

leiden tot cheating door de divisiemanagers. Het hoofdkantoor van deze onderneming zal

daarom, zoals beschreven, een meer subjectieve inschatting van de prestaties van de divisies
moeten maken of de individuele divisies als entiteit moeten vervangen door bijvoorbeeld de
gehele onderneming. In het eerste geval kunnen natuurlijk interpretatieverschillen optreden.
In het tweede geval wordt een divisiemanager afgerekend op grond van resultaten die hij
slechts voor een klein deel in eigen hand heeft. Risico wordt verschoven naar de divisiema-
nager, terwijl deze weinig invloed kan uitoefenen op de uitkomsten (Eisenhardt, 1985). De
basis lijkt dan ook minder stevig dan de winstgevendheid van de individuele divisies. Het
verbinden van grote financiele consequenties aan een wankel uitgangspunt stuit waarschijn-
lijk op weerstanden. De hoofdkantoren van ondernemingen die gekenmerkt worden door een
lage diversiteit zullen daarom kiezen voor de toepassing van andere instrumenten dan hoge
bonussen om het gedrag van de divisiemanagers te beinvloeden. Voor de hoofdkantoren van
sterk gediversificeerde ondernemingen geldt het omgekeerde. Dit sluit aan op Berg (1969, p.
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117), volgens wie:

'the more diversified the company, the greater the need and tendency of the
corporate management to rely more on jinancial incentives and less on
detailed  internal  operating  controls   to  influence  the  divisions.'

Dundas en Richardson (1982) geven een idee van de orde van grootte van de bonussen in

sterk gediversificeerde ondernemingen. Zij vinden dat een divisiemanager bij een goede ROI

zijn basissalaris vaak verdubbelt. Dit komt overeen met de beloning van de bedrijfsdirecteu-
ren in de sterk gediversificeerde Wolters Schaberg Groep. De houdstermaatschappij hiervan

prefereert zelfs een volledig variabele beloning, maar dit stuit op bezwaren van de bedrijfsdi-
recteuren.

Nu de verschillende aspecten van de beloning van divisiemanagers en hun relatie met de

diversificatiestrategie beschreven zijn, kan hypothese 6 opgesteld worden:

01.6)  In goed presterende ondernemingen vindt een betere afstemming tussen de

diversificatiestrategie en de beloning plaats dan in slecht presterende onderne-

mingen, waarbij onder een goede afstemming verstaan wordt een meer
jinancieel georienteerde beloning, naannate de diversiteit hoger is.

Voor de volledigheid wordt vermeld dat onder een financieel georienteerde beloning wordt

verstaan beloning van divisiemanagers die overwegend gebaseerd is op de financiele

prestaties van de divisies waaraan zij leiding geven en waarvan variabele bonussen een groot
deel uitmaken.

Selectie
Porter (1985) behandelt diverse barritres die het bereiken van interrelaties tussen business

units in de weg staan. Hieronder verstaat hij onder meer een asymmetrische verdeling van
voordelen tussen business units, angst van de ondernemingsleiding om decentralisatie te
ondermijnen en tenslotte verschillende omstandigheden waarin business units verkeren. Met
de verschillende omstandigheden bedoelt Porter (1985) bijvoorbeeld dat business units een

eigen identiteit ontwikkeld hebben, die los staat van de moedermaatschappij. Verder kunnen

culturele aspecten als de omgangsvormen, terminologie en manier van zakendoen van

business unit tot business unit uiteenlopen. Ook verschillende persoonlijkheden, vaardighe-

den en stijlen van de managers van de business units kunnen het tot stand brengen van

interrelaties belemmeren. Door middel van selectie, aangevuld met de verderop behandelde

uitwisseling, kan het hoofdkantoor deze verschillen reduceren en aldus een van de barriares

tegen samenwerking tussen business units slechten.

In elk geval dient het hoofdkantoor de leidinggevenden van de divisies te benoemen (Hall,

1987; Mintzberg, 1979). Dit is in elke in hoofdstuk drie gepresenteerde onderneming
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inderdaad een aangelegenheid voor het hoofdkantoor. Aan de andere kant mag het hoofdkan-
toor het vermogen van de divisies om personeel dat aansluit op hun specifieke behoeften aan
te nemen niet teniet doen (Porter, 1985). Enige bemoeienis van het hoofdkantoor bij de
selectie van divisiemedewerkers kan de realisatie van interrelaties echter bevorderen (Porter,
1985). Zo zou het hoofdkantoor betrokken kunnen zijn bij de benoeming van de managers
van onderdelen van de divisies of van andere belangrijke divisiemedewerkers, zoals

controllers, management trainees en high potentials. Het kan deze benoemingen bijvoorbeeld
al dan niet goedkeuren, afhankelijk van de inschatting van de affiniteit met de ondernemings-
doelen, verwantschap met de overige medewerkers van de onderneming of samenwerkings-
bereidheid van de betrokken personen.
Een dergelijke betrokkenheid van het hoofdkantoor lijkt vooral wenselijk te zijn indien

sprake is van een lage diversiteit. In dat geval worden door het wegnemen van belemmerin-
gen voor samenwerking tussen divisies synergetische voordelen gerealiseerd. Bij hoge
diversiteit kunnen de divisies volledig vrijgelaten worden om de medewerkers te selecteren
die het meest geschikt zijn in hun specifieke omstandigheden. Het hoofdkantoor heeft in
beginsel onvoldoende inzicht in de activiteiten om in staat te zijn om de passende personen te
kunnen selecteren.

De zevende hypothese wordt op basis hiervan als volgt geformuleerd:

(H.7)  In goed presterende ondernemingen vindt een betere afstemming tussen de
diversilicatiestrategie en de selectie plaats dan in slecht presterende onderne-
mingen, waarbij onder een goede afstemming verstaan wordt minder betrok-
kenheid  van  het  hoofdkantoor  bij  selectie,  naarmate  de  diversiteit  hoger  is.

Uitwisseling
Uitwisseling impliceert dat de loopbaan van medewerkers in een onderneming niet beperkt
blijft tot een enkele divisie, maar zich uitstrekt tot meerdere divisies. De huidige manager
van een divisie kan bijvoorbeeld voorheen leiding gegeven hebben aan een andere (kleinere)
divisie of aan een onderdeel daarvan. Ook andere medewerkers kunnen rouleren tussen

divisies.

Als gevolg van uitwisseling wordt het delen van resources mogelijk gemaakt (Pitts, 1977;
Galbraith en Nathanson, 1978). Volgens Porter (1985) draagt roulatie bij aan het bereiken
van interrelaties. In hoofdstuk twee is al gewezen op de oorzaken hiervan: roulatie reduceert
culturele en procedurele verschillen tussen divisies, vestigt persoonlijke relaties die het
gezamenlijk uitvoeren van projecten vereenvoudigen, informeert managers over kansen op
samenwerking met andere divisies en cre8ert een groepsgevoel. Bij 1EGON vindt veelvuldig
uitwisseling plaats. Dit bevordert de overdracht van skills. Overgeplaatste medewerkers
brengen van hun vorige werkkring veel skills mee. Ze beschikken tevens over de contacten
om later andere skills bij hun oude werkkring te vergaren. Conform de uitgangspunten van

paragraaf 4.4 is dit slechts wenselijk wanneer in de diversificatiestrategie voldoende kansen
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voor het delen van resources besloten liggen.
De diversificatiestrategie oefent eveneens invloed uit op de mogelijkheden voor uitwisseling
van divisiemedewerkers. In geval van sterke diversificatie lijken de mogelijkheden beperkt.
Zo zijn managers nu eenmaal niet in staat om aan elke activiteit leiding te geven (Hall, 1987;

Porter,  1987). In niet of minder sterk gediversificeerde ondernemingen zijn de mogelijkhe-
den voor uitwisseling groter, omdat de eisen die aan de vaardigheden van managers gesteld
worden dan minder uiteenlopen. Hall (1987, p. 89) doet hieraan de enigszins wrange

toevoeging:

'Tlie idea current two decades ago of a manager who, in the words of
Raymond Aron, the late French sociologist, can move without difficulty from
"running   a   private   automobile   jinn.    to   the   direction   of   railroads,    or   to   the

exploration of oil in the Sahara"  is  somewhat frayed.  Few conglomerates  have
people who fit this description. Administrators who devote a career to one
industry, however, can succeed brilliantly even with quite modest intellectual

gifts.'

De laatste te toetsen hypothese is dan ook verwoord als:

(H.8)  In goed presterende ondememingen vindt een betere afstemming tussen de
diversijicatiestrategie en de toepassing van uitwisseling plaats dan in slecht
presteren(ie ondernemingen, waarbij onder een goede afstemming verstaan
wordt  minder  uitwisseling  tussen  divisies,   naarmate  de  diversiteit  hoger  is.

Inmiddels is het mogelijk om terug te komen op clan control. In paragraaf 4.4 bleek dat,
uitgaande   van de diversificatiestrategie, de toepassing  van clan control niet noodzakelijk  is.

Hoofdkantoren kunnen immers alternatieve methoden toepassen om activiteiten te coOrdine-

ren, ongeacht de gevolgde diversificatiestrategie Hierdoor kan de verklaring van uitwisse-

ling en, in mindere mate, selectie op moeilijkheden stuiten, aangezien de clan in gedivisiona-
liseerde ondernemingen gecreeerd wordt door het gebruik van deze instrumenten.

Uit de onderbouwing van de hypothesen 7 en 8 kan afgeleid worden dat selectie en uitwisse-

ling van nut kunnen zijn in ondernemingen die niet of slechts in beperkte mate gediversifi-
ceerd zijn. Het gebruik is in deze ondernemingen mogelijk en bevordert de samenwerking
tussen de divisies. Geconcludeerd wordt dat de toepassing van clan control dan wel niet

noodzakelijk is, maar in ondernemingen met een lage diversiteit bij kan dragen aan de
realisatie van synergetische voordelen.
Niet onbelangrijk om te vermelden is dat dit betoog vooral betrekking heeft op uitwisseling

en niet zozeer op selectie. Bemoeienis van het hoofdkantoor bij de selectie kan uitstekend

geschaard worden onder centralisatie, hetgeen in paragraaf 4.3 ook daadwerkelijk gebeurd
is. In tegenstelling tot dan control zorgde centralisatie in het voorafgaande nergens voor

onduidelijkheden. Dat wil zeggen, centralisatie kon telkens op eenvoudige wijze geasso-
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cieerd worden met een lage diversiteit.

§4.6 Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn de these en de hypothesen van dit onderzoek ontwikkeld. Hiertoe is om
te beginnen ingegaan op de belangrijkste bouwstenen daarvan, zijnde diversificatie en
besturing.

In paragraaf 4.2. stond diversificatie centraal. Voor deze strategie is een theoretisch
raamwerk ontworpen. Gepoogd is hierin de onderscheiden theoretische perspectieven ter
verklaring van diversificatie een plaats te geven. De belangrijkste conclusie luidde dat het
voor ondernemingen die niet of slechts in beperkte mate gediversifieeerd zijn aantrekkelijk is
om synergetische voordelen na te streven. Naarmate ondernemingen in sterkere mate

gediversificeerd zijn, wordt het nastreven van financiele voordelen attractiever. Synergeti-
sche voordelen zijn kosten- en differentiatievoordelen die ontstaan door het delen van
tastbare en ontastbare resources. Financiele voordelen omvatten de interne vermogensmarkt,

kostenbesparingen bij het aantrekken van vermogen en werkkapitaal en risicoreductie. Zij
zijn vooral gebaseerd op financiale resources. Van belang is dat een diversificatiestrategie
slechts potentiele synergetische of financiele voordelen met zich meebrengt. Teneinde deze
voordelen daadwerkelijk te realiseren zal het hoofdkantoor een bepaalde wijze van besturing
moeten adopteren.

Besturing vormde het onderwerp van paragraaf 4.3. Twee besturingsstijlen zijn onderschei-

den, te weten de strategische  en de financiele besturingsstijl. Elke stijl  is een samenvoeging

van bepaaide in- en vervullingen van de rollen voor het hoofdkantoor. Kort samengevat
wordt de strategische besturingsstijl gekenmerkt door centralisatie, co(jrdinatie, strategische
orientatie en uitwisseling. De fmanciele besturingsstijl onderscheidt zich hiervan door
decentralisatie, weinig coOrdinatie, financiele orientatie en weinig uitwisseling. Bij andere
auteurs komen vergelijkbare stijlen voor, die intern consistent lijken. Denkbaar is evenwel
dat hoofdkantoren sommige aspecten van de stijlen substitueren, zeker gezien de kosten die
deze met zich meebrengen. Vooral een strategische besturingsstijl zal hoge kosten veroorza-
ken.

In de volgende paragraaf is de these van het onderzoek ontwikkeld. Hierbij is vooral gebruik

gemaakt van Ouchi (1979) en Hennart (1991). Uit deze conceptuele werken kan afgeleid
worden dat de hoofdkantoren van gedivisionaliseerde ondernemingen prijs dan wel hierar-
ellie toe kunnen passen om hun divisies te besturen. De keuze tussen deze twee wordt
beTnvloed  door de aanwezigheid van interdependenties tussen de divisies. Interdependenties
bevorderen het gebruik van hierarchie in plaats van prijzen.
Dit kan in verband gebracht worden met de twee genoemde bouwstenen. Ten eerste wordt
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de aanwezigheid van interdependenties bepaald door de diversificatiestrategie. Interdepen-
denties treden namelijk op in geval van synergetische voordelen. Deze voordelen zijn
weggelegd voor ondernemingen die niet of in beperkte mate gediversificeerd zijn. Bij
financiele voordelen, die geassocieerd zijn met een sterke mate van diversificatie, zijn de
interdependenties nagenoeg at#ezig. Ten tweede sluiten prijs en hierarchie uitstekend aan op
de financiele respectievelijk strategische besturingsstijl. De aansluiting is echter niet
naadloos. De aspecten uitwisseling en, in mindere mate, selectie van de besturingsstijlen

kunnen niet zo goed ondergebracht worden bij prijs en hierarchie. Ouchi (1979) associeert

beide aspecten met clan control, een derde besturingsmechanisme, naast markt en bureaucra-

tie of hierarchie. Alvorens tot de formulering van de these over te gaan is daarom een
uitstapje gemaakt naar clan control. Op basis daarvan is besloten bij de these een slag om de

arm te houden voor wat betreft uitwisseling en selectie. Verder is gedurende het uitstapje

bevestigd  dat niet alleen de aanwezigheid van interdependenties,  maar  ook het inzicht  van  het

hoofdkantoor in de activiteiten van invloed is op de besturing. Het inzicht is bepalend voor
de mogelijkheid om een besturingsstijl toe te passen. Interdependenties en daarmee potentiele

synergetische voordelen bepalen de wenselijkheid van het toepassen van een besturingsstijl.

Beide dimensies worden gedreven door de diversificatiestrategie.
In de these wordt een fit tussen de diversificatiestrategie en de besturingsstijl geassocieerd

met goede financiele prestaties.   Er is sprake   van  een fit indien de hoofdkantoren  een  meer

financiele in plaats van strategische besturingsstijl toepassen, naarmate ze in sterkere mate

gediversificeerd zijn. Een misfit wordt geassocieerd met slechte fmanciele prestaties. Van
een misfit wordt gesproken, wanneer de hoofdkantoren een meer strategische in plaats van
financiale besturingsstijl toepassen, naarmate ze in sterkere mate gediversificeerd zijn.

De conclusie voor wat betreft de these wordt pas getrokken in het afsluitende hoofdstuk. De
basis hiervoor wordt gevormd door de toetsing van de hypothesen in hoofdstuk zes op basis

van de methodologie die in het vijfde hoofdstuk uiteengezet wordt. De hypothesen zijn
ontwikkeld in paragraaf 4.5. Hierin zijn functies, strategiebepaling, herstructurering,
coordinatie, beoordeling, beloning, selectie en uitwisseling gekoppeld aan de diversificatie-

strategie. Ook na de opsplitsing van de besturingsstijlen in deze aspecten en relatering
hiervan aan diversificatie lijken de stijlen nog intern consistent te zijn.
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Hoofdstuk 5 Methodologie survey

§5.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk zijn de hypothesen van dit onderzoek ontwikkeld. Deze worden in
hoofdstuk zes getoetst. Hieraan voorafgaand wordt in dit hoofdstuk de toegepaste methodolo-

gie beschreven. In het bijzonder wordt ingegaan op de dataverzameling (§5.2), LISREL
(§5.3), de maatstaven (§5.4) en de multipele regressie (§5.5). De laatste paragraaf (§5.6)
bevat de samenvatting van dit hoofdstuk.

§5.2 Dataverzameling

Babbie (1990) definieert verschillende begrippen die verband houden met steekproeven. Een
element is de eenheid waarover informatie wordt verzameld en die de basis voor de analyse
verschaft. Voorbeelden van elementen zijn personen, divisies en ondernemingen. In dit
onderzoek is elke onderzochte onderneming een element. Een universum is de theoretische
en hypothetische aggregatie van alle elementen. Het universum wordt hier derhalve gevormd
door ondernemingen. Volgens Babbie (1990) heeft een onderzoeker de poetische vrijheid om
te rapporteren in termen van het universum. Echter, het universum is onvoldoende specifiek
en daardoor onwerkbaar. Daarom wordt de term populatie geYntroduceerd. Een populatie is
de theoretisch gespecificeerde aggregatie van elementen uit de steekproef. Om in de
populatie opgenomen te worden dient een onderneming aan verschillende criteria te voldoen.
Deze criteria hebben betrekking op nationaliteit, beursnotering, omvang, aard van de
activiteiten, onathankelijkheid en verrichte case studies.

Nationaliteit
Het hoofdkantoor van de onderneming moet gevestigd zijn in Nederland. Op deze wijze
worden de budgettaire grenzen van het onderzoek niet overschreden. Bovendien vergroot het
criterium de vergelijkbaarheid van de ondernemingen. Het is immers aannemelijk dat de
nationaliteit van een onderneming invloed heeft op de wijze waarop het door zijn hoofdkan-
toor bestuurd wordt.

Beursnotering
De onderneming dient genoteerd te zijn aan de Amsterdamse Effectenbeurs. De peildatum is
1 maart 1993. Het criterium is om twee redenen aangelegd. Ten eerste is de externe
beschikbaarheid van informatie relatief groot bij beursgenoteerde ondernemingen. De
betrekkelijk uitgebreide informatiestroom naar de aandeelhouders is immers ook voor derden
toegankelijk. De tweede reden voor het aanleggen van het criterium van beursnotering is dat
een zekere vergelijkbaarheid tussen de ondernemingen bevorderd wordt. De case studieg

suggereren dat de beursnotering van invloed is op de relaties tussen een hoofdkantoor en zijn
divisies en op de strategie die een onderneming volgt (zie ook §3.7). Hiervoor wordt
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gecontroleerd door in de populatie alleen beursgenoteerde ondernemingen op te nemen.

O,nvang
De onderneming dient minimaal tweehonderdvijftig medewerkers te hebben. Het gebruik
van omvang ten behoeve van de steekproefselectie is volgens Pitts en Hopkins (1982) vrij
gebruikelijk. Hier wordt door het opnemen van dit criterium getracht te bewerkstelligen dat
slechts ondernemingen met een divisiestructuur in de steekproef opgenomen worden. Zoals

in het eerste hoofdstuk uiteengezet is, draait het in dit onderzoek om de waardetoevoeging
door het hoofdkantoor in ondernemingen met een divisiestructuur. Mintzberg (1979)
concludeert dat er een belangrijk verband bestaat tussen de omvang van een onderneming en

divisionalisering, hoewel de diversificatiestrategie hierbij een intermeditrende variabele is.
Dat wil zeggen, als ondernemingen omvangrijk worden, zijn ze geneigd om te diversifice-

ren, bijvoorbeeld omdat ze in hun traditionele markten niet verder kunnen groeien. In
aansluiting hierop passen ze de divisiestructuur toe. Het aantal van tweehonderdvijftig
medewerkers is overigens betrekkelijk willekeurig gekozen. Dit vormt echter geen ernstig

probleem, omdat uiteindelijk bij elke in de steekproef opgenomen onderneming op een meer
directe wijze vastgesteld is of zij een divisiestructuur bezit. Het criterium van tweehonderd-

vijftig medewerkers representeert aldus een eerste, quick and diny methode om overbodige
inspanningen te minimaliseren. Het criterium dient eveneens als ondersteuning voor het

volgende criterium.

Aard van de activiteiten
De onderneming mag geen beleggingsfonds zijn. Bij beleggingsfondsen is namelijk door-

gaans geen sprake van duidelijke hoofdkantoor-divisie-relaties. In empirisch onderzoek is het
verder vrij gebruikelijk om financiele instellingen als banken en verzekeringsmaatschappijen
uit te sluiten (zie bijvoorbeeld Baysinger en Hoskisson, 1989; Gomez-Mejia, 1992;
Pennings, Barkema en Douma, 1994; Rumelt, 1991). In dit onderzoek worden zij echter wei
opgenomen, enerzijds om de populatie niet verder te verkleinen, maar vooral omdat de case
studies    en   in het bijzonder de studio    van    /EGON (zie hoofdstuk   drie), geen aanleiding
gegeven hebben om ze uit te zonderen.

Onafhankelijkheid
De onderneming mag geen dochteronderneming zijn. Verwacht mag worden dat de wijze
waarop het hoofdkantoor van een dochteronderneming zun divisies bestuurt beYnvloed wordt
door het hoofdkantoor van de moedermaatschappij. Aldus wordt de besturing beYnvloed door
factoren die niet of nauwelijks in een onderzoek van de dochteronderneming gemeten
kunnen worden. Om dergelijke situaties te voorkomen is als beslissingsregel gehanteerd dat

ondernemingen die een aandeelhouder hebben die meer dan vijftig procent van de aandelen
bezit in principe niet opgenomen worden in de populatie.
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Verrichte case studies
Bij de onderneming mag geen case studie uitgevoerd zijn. De reden voor het opnemen van
dit laatste criterium ligt voor de hand. De case studies (zie hoofdstuk drie) zijn namelijk ten
dele gebruikt om het theoretisch model (zie hoofdstuk vier) te genereren. Toetsing van dit
model met behulp van dezelfde ondernemingen is onwenselijk. Het model zou dan immers
voor een deel met dezelfde waarnemingen getoetst worden als waarvan het eerder is
afgeleid.

In het vervolg worden ondernemingen die aan deze criteria voldoen en die derhalve deel
uitmaken van de populatie aangeduid als concern. De diverse gegevens die benodigd zijn om
te kunnen beoordelen of gesproken kan worden van een concern zijn verkregen uit Het
Financieele Dagblad van 1 maart 1993, de financiele verslagen van de betrokken onderne-

mingen  over  1992  en het cd-rom bestand REACH. REACH bevat onder meer financiale
informatie van vele Nederlandse ondernemingen.
De terminologische overschakeling van onderneming naar concern is overigens niet de
enige. De naamgeving voor wat in het literatuuroverzicht en het theoretische kader bedoeld
werd met divisie blijkt in de praktijk nogal uiteen te lopen. In hoofdstuk drie komen
bijvoorbeeld, naast divisie, de termen group unit, business unit en bedrijf voor. In het
navolgende wordt de overkoepelende term units gebezigd. Het betreft onderdelen van
concerns die direct onder het hoofdkantoor geplaatst zijn. Zij beschikken over primaire
functies, zoals produktie en verkoop, en over een eigen algemeen management. Hierdoor
zijn zij in staat om betrekkelijk autonoom te functioneren.

Na  toepassing  van alle criteria resulteert een populatie bestaande uit tachtig concerns.   In  het
hoofdkantoor van elk concern is gezocht naar een functionaris die deskundig is ten aanzien
van de organisatie, de strategie, of eventueel de financien van het concern. In sommige
gevallen kon de naam van de gewenste functionaris gevonden worden in het financiele
verslag. In het merendeel van de gevallen kon de functionaris echter alleen door middel van
telefonisch contact met het seeretariaat van het concern achterhaald worden.
De betreffende functionaris is vervolgens telefonisch benaderd met het verzoek medewerking
te verlenen aan het onderzoek. In totaal hebben de functionarissen van 68 concerns zich
bereid verklaard mee te werken, hetgeen een response rate van 85 procent impliceert. Dit
percentage is relatief en absoluut hoog. Gomez-Mejia (1992), bijvoorbeeld, rapporteert een
remrn rate van slechts achtentwintig procent en stelt dat dit percentage dichtbij dat van
vergelijkbaar onderzoek ligt.
Voor de hoge response rate van dit onderzoek kunnen verschillende mogelijke verklaringen
geopperd worden. Allereerst is de interesse in het onderwerp vanuit het bedrijfsleven groot.
Uit de probleemaanduiding (zie §1.2) is gebleken dat vele hoofdkantoren zich, in reactie op
de toenemende druk die diverse belanghebbenden uitoefenen, bezinnen op de rollen die zij
vervullen. Verder lijkt de individuele benaderingswijze een belangrijke rol te spelen. In het
bedrijfsleven heerst onderzoeksmoeheid. Toezending van een vragenlijst aan een concern
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leidt er vaak toe dat deze bij de secretaris van het concern belandt. Deze onrvangt elke dag
gemiddeld twee vragenlijsten. De kans is derhalve aanzienlijk dat niet gereageerd wordt. Een
derde mogelijke verklaring voor de hoge response rate is de keuze om de gegevens te
verzamelen in persoonlijke gesprekken. Persoonlijke gesprekken spreken wellicht meer aan
dan schriftelijke vragenlijsten. Tenslotte   is de beoogde respondenten  ook een tegenprestatie

voor participatie in het vooruitzicht gesteld. De respondenten zouden namelijk een rapport
met conclusies van het onderzoek ontvangen en bovendien uitgenodigd worden voor een

congres over coneernstrategie.

Hierboven is kort aangestipt dat gekozen is voor persoonlijke gesprekken in plaats van
schriftelijke vragenlijsten. Zoals reeds opgemerkt is, verhoogt dit wellicht de response rate.

Overwegingen ten aanzien van de aard van de vragen zijn echter belangrijker geweest voor
deze keuze. Vele vragen behoefden enige toelichting- Toelichting kan weliswaar ook

opgenomen worden in een schriftelijke vragenlijst, doch de ervaring leert dat vele respon-
denten deze niet of slechts oppervlakkig lezen. In een persoonlijk gesprek is het veel
eenvoudiger om uitleg over te brengen. Bovendien kan in een persoonlijk gesprek een

situatie van vertrouwen gecreeerd worden, waardoor respondenten eerder bereid zijn om
informatie met een vertrouwelijk karakter prijs te geven. De respondenten is overigens

geheimhouding toegezegd, in die zin, dat gegevens van individuele concerns nimmer

gepubliceerd zullen worden.

De duur van de persoonlijke gesprekken varieerde van een tot drieeneenhalf uur, afhankelijk
van de uitgebreidheid   van de toelichting   die   door de respondent verschaft   werd.   Aan   het

begin van elk gesprek werd door de onderzoeker een korte aanvulling gegeven op de
beknopte beschrijving van de studie die de respondenten eerder per post ontvangen hadden.

Gedurende de rest van het gesprek werd samen met de respondent een vooraf geprepareerde
vragenlijst ingevuld.
Deze vragenlijst was voor het overgrote deel gestandaardiseerd. Alleen de opsomming van
de activiteiten, ontleend aan REACH, was toegesneden op elk concern. De respondenten

konden de opsomming desgewenst amenderen (zie subparagraaf 5.4.2). De vragenlijst was
overigens in een eerder stadium kritisch tegen het licht gehouden door zeven collega-

onderzoekers en daarnaast uitgetest  bij een drietal concerns.
In de meeste concerns is gesproken met 66n functionaris. In sommige gevallen vond het
gesprek echter plaats met twee functionarissen. Doorgaans betrof dit dan een deskundige op

het gebied van organisatie en strategie en een deskundige op het gebied van financien.
Voorbeelden van functies die de respondenten bekleedden zijn hoofd van concernplanning en
-organisatie, lid of voorzitter van de Raad van Bestuur en concerncontroller.
Niet altijd kon een vraag direct worden beantwoord. Soms hadden deskundigen ten aanzien

van strategie en organisatie bijvoorbeeld bepaalde financiele gegevens niet paraat. In die
gevallen zijn de ontbrekende gegevens later per post ontvangen. Dit neemt niet weg dat
sommige vragen niet door alle respondenten beantwoord zun. Edn vragenlijst is door teveel
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ontbrekende antwoorden als onbruikbaar bestempeld. Dit brengt de effectieve response rate
terug tot 84 procent.

§5.3 LISREL

Godfrey en Hill (1995, p. 519) betogen:

'...unobservable  constructs  lie  at  the  core  of a  nuinber  of influential  theories
used  in  the  strategic  management  literature...'

Voorbeelden van theorieen waarin niet-observeerbare constructen een centrale plaats

innemen, zijn volgens de auteurs de transactiekostentheorie, de agency theorie en de
resource-based view (zie ook §2.5).
Ook in het onderhavige onderzoek spelen dergelijke constructen een rol. De mate waarin een
hoofdkantoor een strategisch dan wei financieel georitbnteerde beloning toepast is bijvoor-
beeld niet direct waarneembaar. Dit construct kan hier echter wel op indirecte wijze, aan de
hand van indicatorvariabelen, ofwel waargenomen variabelen (Byrne, 1989, p. 3), gemeten
worden. De meest bekende techniek die gebruikt wordt om constructen te operationaliseren
aan de hand van indicatorvariabelen is factoranalyse.
Onderscheid kan gemaakt worden tussen exploratieve en con»natieve factoranalyse. Beide
soorten factoranalyse gaan er vanuit dat achter een reeks waargenomen variabelen 66n of
meerdere constructen, ook wel aangeduid alsfactoren of latente variabelen (Byrne,  1989, p.

3), schuilgaan. Bij exploratieve factoranalyse zijn deze constructen vooraf onbekend. Het
doel is hier de waargenomen variabelen uit de dataset weer te geven middels een zo klein
mogelijk aantal factoren. Confirmatieve factoranalyse vertrekt daarentegen vanuit verwach-
tingen ten aanzien van de constructen en hun verbanden met de waargenomen variabelen.
Deze verwachtingen kunnen gebaseerd zijn op theorie, empirisch onderzoek of een combina-
tie van beide (Byrne, 1989). Vervolgens worden ze getoetst met behulp van de dataset. Hier
wordt gekozen voor confirmatieve factoranalyse. Uit de vorige drie hoofdstukken kunnen

namelijk de bedoelde verwachtingen aangaande de constructen afgeleid worden.
Confirmatieve factoranalyse kan worden uitgevoerd met behulp van LISREL (linear
structural relationships, JOreskog en SOrbom, 1989 en 1993a). Saris en Stronkhorst (1984, p.
5) bestempelen LISREL  als  'the most general  and ellicient procedure'. Sedert die uitspraak
is de techniek verder verfijnd en wordt deze ook in onderzoeken naar strategie en organisatie

toegepast (zie bijvoorbeeld    Bell, 1996; Marcoulides    en   Heck, 1993; Miller, Droge    en
Toulouse, 1988; Walker en Weber, 1987).
Het doel van deze paragraaf is niet het geven van een complete handleiding voor de
toepassing van LISREL. In plaats daarvan wordt uiteengezet hoe de techniek in het onderha-

vige onderzoek ingezet wordt. Achtereenvolgens wordt ingegaan op het model, de invoer, de
schatting, de,lit en de aanmaak van maatstaven.
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Model
Een compleet LISREL-model bestaat uit drie delen: een nwetmodel voor latente exogene
variabelen, een meetmodel voor latente endogene variabelen en een structuurmodel
(JOreskog en SOrbom, 1989). Het eerste meetmodel legt het verband tussen waargenomen

variabelen en de latente exogene variabelen. Het tweede meetmodel legt het verband tussen

waargenomen variabelen en latente endogene variabelen. Het structuurmodel tenslotte

definieert de relaties tussen de latente variabelen.
Een compleet LISREL-model is in dit onderzoek echter niet geschat. Dit houdt verband met
de vereiste grootte van de steekproef. Harde criteria zijn hiervoor niet aangelegd. De
consequenties van het gebruik van kleine steekproeven zijn wel onderzocht in Monte Carlo
studies (Boomsma, 1982 en 1983; Anderson en Gerbing, 1988). Boomsma (1982 en 1983)
vindt dat LISREL niet robuust is bij steekproefgroottes van vijfentwintig en vijftig. Hij
beveelt de onderzoeker die de kans op het trekken van verkeerde conclusies wil minimalise-
ren zelfs een steelq)roefgrootte van minimaal tweehonderd aan. Uitgaande van Anderson en

Gerbing (1988) is een steekproefgrootte van vijftig nog aanvaardbaar, hoewel de standaard-
fouten van de parameterschattingen dan hoog zijn. Een minimale steekproefgrootte van
honderdvijftig is benodigd om deze tot een werkbaar niveau terug te brengen.

Van belang hierbij is echter  het te schatten model. Een model  met vele variabelen  en
daarmee een groot aantal te schatten parameters stelt hogere eisen aan de grootte van de

steekproef dan een kleiner model (Boomsma,  1983). Op grond hiervan is besloten LISREL
in dit onderzoek slechts te gebruiken voor het schatten van kleine meetmodellen. Omvangrij-
ke meetmodellen impliceren immers een aantal te schatten parameters dat te groot is in
verhouding tot de in dit onderzoek beschikbare steekproefgrootte. Ook structuurmodellen
brengen in het algemeen veel te schatten parameters met zich mee. Een bijkomende
moeilijkheid is dat toetsing van de hypothese in dit onderzoek een opsplitsing van de
steekproef in twee groepen met zich meebrengt (zie §5.5). Dit versterkt een mogelijke
onbalans tussen het aantal te schatten parameters en de steekproefgrootte bij toetsing van de

hypothese met behulp van een structuurmodel.
Door nu kleine meetmodellen te schatten blijft het aantal te schatten parameters beperkt. De
verbanden tUSSen de constructen worden vervolgens  niet  in een structuurmodel,  maar  met
behulp van een andere techniek geanalyseerd (zie §5.5).

Figuur 5.1 bevat een voorbeeld   van een eenvoudig meetmodel. Het model is weergegeven
als een zogenaamd paddiagram (Joreskog en SOrbom, 1989, p. 5). Het telt slechts 66n
latente variabele, de jinancide prestaties van een concern. De financiele prestaties van een
concern kunnen niet direct gemeten worden, maar vertalen zich wel in gemiddelde rentabili-
teiten. Met andere woorden, financiele prestaties is een construct dat gemeten kan worden
aan de hand van de gemiddelde rentabiliteit op het totaal aan activa (RTA), op het eigen
vermogen (ROE) en op de omzet (ROS).
Hierbij is kit de factorlading van de i-de indicatorvariabele op de latente variabele. Simpel
gezegd geeft 41 daarmee de mate aan waarin het construct gemeten wordt door de i-de
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61                                    gemiddelde rentabili-
teit totale activa
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62 gemiddelde rentabili- 21 financiEle

teit eigen vermogen prestaties

1         ...- 31

6 3                                  I       gemiddelde           »
rentabiliteit omzet

Figuur 5.1 Meet,nodel prestaties

indicatorvariabele. Deze meting is niet perfect. Het restant is 6„ ofwel de meetfout of
storingsterm van de i-de indicatorvariabele. Het gebruik van 6, impliceert overigens in de
notatie van JOreskog en Surbom (1989) dat uitgegaan wordt van de notatie behorende bij een
meetmodel voor een latente exogene variabele.
Het model kan eveneens als stelsel van vergelijkingen weergegeven worden. In het voor-
beeld staat 61 (ksi-den) voor het construct financiele prestaties. Dit construct wordt gemeten
aan de hand van de indicatorvariabelen xt (RTA), x2 (ROE) en x  (ROS).

xi = X11$1 + 4
X2

=
121 6 1   +   62

X3 = X3151 + 63

JOreskog en SOrbom (1989, p. 3 en p. 10) geven de algemene matrixnotatie van een
meemlodel voor latente exogene variabelen.

x = A,6 + 6

Hierbij geldt:
x        =       vector van waargenomen variabelen,
Ax            =             matrix van factorladingen (A's) van x op 6,
8         =       vector van latente exogene variabelen en
6             =           vector van meetfouten.
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Naast de genoemde matrix 4 (lambda-x) zijn twee andere matrices relevant voor een
meetmodel voor latente exogene variabelen, te weten * (phi) en 06 (theta-delta) (Jureskog en

SOrbom, 1989). Dit zijn de covariantiematrices van & respectievelijk 6. De drie matrices

representeren tezamen de covariantiematrix E van x (zie Joreskog en SOrbom, 1989, p. 75).
LISREL vertrekt vanuit bepaalde default waarden voor de vorm en de elementen van de
matrices (zie JOreskog en SOrbom, 1989, p. 5 en p. 12). Hiervan kan worden afgeweken
door complete matrices, elementen of series van elementen anders te specificeren. In het
onderhavige onderzoek wordt uitgegaan van een fuU en jired 4. Bepaalde elementen van

deze matrix worden echter vrijgelaten, zodat ze geschat worden. Verder is de * hier
symmetrisch enfree. De ea tenslotte is in beginsel symmetrisch en fixed, maar de elementen

op de diagonaal van deze matrix worden in ieder geval vrijgelaten. Andere elementen van 4
worden alleen vrijgemaakt indien hiervoor een goede aanleiding bestaat.

Invoer

In LISREL kunnen verschillende soorten matrices ingevoerd worden (zie JOreskog en
Sorbom, 1989, p. 18 en p. 19). De voorkeur gaat hierbij uit naar een covariantiematrix.
Indien de meeteenheden van de indicatorvariabelen echter geen betekenis hebben, is de
analyse van een dergelijke matrix niet mogelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ordinale
variabelen (Babbie, 1990). Het is dan gebruikelijk om een correlatiematrix te analyseren

alsof het een covariantiematrix is.
Aan de analyse van correlatiematrices zijn echter problemen verbonden (zie JOreskog en
SOrbom, 1989, p. 47). De standaardfouten van de parameterschattingen en de 52 (zie het

onderdeel fit) zijn bijvoorbeeld slechts onder bepaalde voorwaarden juist. De exacte voor-
waarden zijn echter praktisch niet hanteerbaar (Joreskog en SOrbom, 1989).
De indicatorvariabelen RTA, ROE en ROS uit het voorbeeld (zie figuur 5.1) zijn continu.
Derhalve kan hier een covariantiematrix geanalyseerd worden. Dit geldt echter beslist niet
voor alle indicatorvariabelen in het onderzoek. Vooruitlopend op de volgende paragraaf kan
nu reeds opgemerkt worden dat ordinale variabelen een belangrijke rol spelen. De resulte-
rende standaardfouten en X2 dienen in de betreffende gevallen met enige voorzichtigheid
geYnterpreteerd te worden.
De benodigde covariantie- en correlatiematrices worden in dit onderzoek berekend met

behulp van het programma PRELIS (JOreskog en SOrbom, 1988 en 1993b). De matrices
worden vervolgens ingevoerd in LISREL.

Schatting
Een model met latente variabelen is niet te toetsen of schatten op het niveau van de variabe-

len (JOreskog en Sorbom, 1989). Het model impliceert dat een bepaalde covariantiestructuur
moet gelden. Door de geimpliceerde covariantiematrix S af te stemmen op de waargenomen
covariantiematrix S kunnen de parameters van het model geschat worden.

Hierbij kan in LISREL gekozen worden uit zeven schattingsmethoden (zie JOreskog en
SOrbom, 1989, p. 20). Twee hiervan zijn niet-iteratieve, snelle methoden die de initiele
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schattingen verschaffen. Deze schattingen worden gebruikt als startwaarden voor de vrije
parameters in de resterende vijf schattingsmethoden. Deze methoden maken gebruik van een
iteratieve procedure waarin de fit voortdurend verbeterd wordt door de parameterschattingen
aan te passen. In de praktijk leveren de methoden doorgaans vergelijkbare parameterschattin-
gen op (JOreskog en Sdrbom. 1989). De juistheid van de standaardfouten van de parameter-
schattingen en de 2 varieert echter enigszins. Dit hangt samen met veronderstellingen
aangaande de verdeling van de indicatorvariabelen die ten grondslag liggen aan de verschil-
lende methoden.
Maximum likelihood (ML) en generalized least squares  (GLS) veronderstellen een multivari-
aat normale verdeling van de indicatorvariabelen. Daarbij is GLS geformuleerd onder iets
minder restrictieve assumpties dan ML (Long, 1984). Als de veronderstelling niet realistisch

is,   kan    gekozen   worden   voor    unweighted   least    squares    (ULS),    generally   weighted    least
squares (WLS) of diago,tally weighted least squares (DWLS). Deze schattingsmethoden zijn
verdelingsvrij, hetgeen betekent  dat  ze niet gebaseerd  zijn op veronderstellingen ten aanzien
van de verdeling van de indicatorvariabelen. Ze gaan bijvoorbeeld niet uit van een normale
verdeling. Tegenover deze aantrekkelijke eigenschap staan echter belangrijke nadelen.

Zo zijn de resultaten van ULS afhankelijk van de schaal waarop de variabelen gemeten
worden (Long, 1984). Het gebruik van de methode is dan ook alleen te rechtvaardigen
indien alle variabelen in dezelfde eenheden gemeten worden (JOreskog en SOrbom, 1989)
Aan deze voorwaarde kan in dit onderzoek niet voldaan worden.
WLS is in theorie een aantrekkelijke schattingsmethode. De methode wordt door Jureskog
en SOrbom (1989) ook aanbevolen voor de analyse van correlatiematrices. Aan het gebruik
van WLS zijn echter belangrijke praktische bezwaren verbonden (zie Jareskog en SOrbom,
1989, p. 23). De methode vereist bijvoorbeeld een steekproefgrootte die in het onderhavige
onderzoek niet voorhanden is. Frambach (1993) spreekt bijvoorbeeld over minimaal
tweehonderd waarnemingen bij minder dan twaalf indicatorvariabelen en tenminste
1,5(k+ 1)  waarnemingen bij twaalf of meer indicatorvariabelen. Daarbij staat  k  voor  het
aantal indicatorvariabelen. DWLS kan beschouwd worden als een variant van WLS die
bespaart op de benodigde rekentijd en geheugencapaciteit (JOreskog en SOrbom, 1989).
Derhalve wordt in dit onderzoek gekozen voor ML en GLS. Deze methoden zijn weliswaar
niet verdelingsvrij, maar dit hoeft niet zo ernstig te zijn.  reskog en S8rbom (1989) stellen,
zich daarbij onder meer beroepend op Boomsma (1983), dat beide methoden ook gebruikt
kunnen worden om parameterschattingen te berekenen als de waargenomen variabelen niet
normaal verdeeld zijn. De standaardfouten van de parameterschattingen en de Ad zijn dan
bruikbaar, maar moeten met enige voorzichtigheid gernterpreteerd worden.
Om vast te stellen of de indicatorvariabelen normaal verdeeld zijn wordt gebruik gemaakt
van de maatstaven skewness en kurtosis (zie bijvoorbeeld Norudis, 1991). Als vuistregel
wordt gehanteerd dat de absolute waarden van beide maatstaven niet groter mogen zon dan 1
(Churchill, 1991). In geval van continue variabelen kan soms door middel van transformaties
een meer normale verdeling verkregen worden (JOreskog en SOrbom, 1988).
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Fit
De uitvoer van LISREL bevat verschillende gegevens op grond waarvan de fit tussen E en S

beoordeeld kan worden (zie JOreskog en SOrbom, 1989, p. 41-46 en 1993a, p. 8). Hier
wordt volstaan met een korte uitleg van de gegevens die ook daadwerkelijk gepresenteerd
worden in het volgende hoofdstuk.

Om te beginnen kunnen de schattingen van afzonderlijke parameters (A's, 6's en 40's)
bestudeerd worden. De precisie van elke parameterschatting kan beoordeeld warden aan de

hand van haar t-waarde. Doorgaans wordt bij een t-waarde die groter dan twee is geconclu-

deerd dat de betreffende parameter op statistisch significante wijze van nul afwijkt.
Uit de t-waarde en de hoogte van de X kan de validiteit van de betrokken indicatorvariabele
afgeleid worden. Daarnaast is het van belang te kijken naar de squared multiple correlation

(SMC of R ) van elke indicatorvariabele. De SMC staat voor de proportie van de variantie in
een waargenomen variabele die verklaard wordt door de latente variabele(n) (JOreskog en
SOrbom, 1989). Daarmee geeft de SMC aan hoe goed een waargenomen variabele dient als
meetinstrument voor de latente variabele(n). Uitgaande van Bollen (1989) dient de SMC als
maatstaf voor de betrouwbaarheid van een indicatorvariabele.

De algehele fit van een model kan beoordeeld worden aan de hand van de chi-kwadraat (Ad)
Lage waarden corresponderen met een goede fit en andersom. Om te bepalen of een waarde

laag is, wordt gekeken naar het aantal vrijheidsgraden. Dit wordt berekend als

df = 1/z(p+q)(p+q+1) -t

waarbij p en q voor het aantal waargenomen variabelen voor endogene respectievelijk
exogene latente variabelen en t voor het aantal te schatten onafhankelijke parameters staan.

Bij X2 hoort een P-waarde. Deze geeft de kans aan dat een 32 wordt verkregen die groter is
dan de feitelijk verkregen waarde, gegeven een correct model.
De goodness-of-fit index (GFI) en adjusted goodness-of-jit index (AGFh seven eveneens een
indicatie  van de algehele  fit  van  een  model.   AGFI is bijgesteld  voor het aantal vrijheidsgra-
den. De waarden van beide maatstaven moeten zich in ieder geval tussen nul en 66n, en bij
voorkeur dicht bij 66n bevinden.
De algehele fit van een model kan tenslotte beoordeeld worden op basis van de root nlean

squared  residual (RMIP. Deze drukt het gemiddelde van de fitted residuals uit. Dit zijn de
elementen  van het verschil tussen de waargenomen   S   en  de door LISREL gefitte   E.   De

RMR kan gebruikt worden om de fit van twee verschillende modellen voor dezelfde data te

vergelijken.

Als blijkt dat de fit onvoldoende is, dan kan getracht worden deze te verbeteren door het

vrijlaten van beperkingen. De moditication indices (Mfs) vormen hierbij een hulpmiddel. Zij
geven voor elke fixed en constrained parameter de verwachte verlaging in de 52 als gevolg
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van het loslaten van een enkele beperking aan. Ze kunnen beoordeeld worden met behulp
van een Ad-verdeling met 66n vrijheidsgraad, althans voor GLS, ML en WLS. Uitgaande van
een significantieniveau van 0.05 moet de waarde van de MI van een parameter groter zijn
dan 3.84, wil het vrijmaken van deze parameter leiden tot een aanmerkelijke winst in fit
(Long, 1983). De parameter met de grootste MI zal, nadat deze vrijgemaakt is, de hoogste
bijdrage leveren aan verbetering van de fit. In een stapsgewijs proces kan het model nu
verbeterd worden door telkens de parameter met de grootste MI index vrij te maken en het
model vervolgens opnieuw te schatten. Op het moment dat een adequate fit verkregen is,
wordt het proces stopgezet (Long, 1983). In deze zin krijgt een in aanleg confirmatieve
analyse toch een enigszins exploratief karakter (zie ook Anderson en Gerbing, 1988, p. 412
en Joreskog en Sorbom, 1989, p. 96). De door de MI's gesuggereerde aanpassingen moeten
uiteraard niet blindelings doorgevoerd worden. Theoretische overwegingen dienen in de
beschouwing betrokken te worden.

Aanmaak maatstaven
Naast allerlei gegevens op grond waarvan de fit beoordeeld kan worden berekent LISREL de
zogenaamde factor scores regressions.  Dit zijn de geschatte bivariate regressiecoefficienten
van de latente variabele(n) op de waargenomen variabelen. Ze worden gebruikt om de scores
van een respondent op de latente variabele(n) te berekenen. Dit geschiedt door vermenigvul-
diging van de factor scores regressions met de scores van de respondent op de waargenomen
variabelen (zie JOreskog en SOrbom, 1989, p. 93). Op deze wijze worden maatstaven
gevormd die gebruikt kunnen worden bij de toetsing van de hypothese.

§5.4 Maatstaven

Teneinde de hypothesen te kunnen toetsen, worden maatstaven ontwikkeld. Dit zijn in ieder
geval diversificatie-, besturings- en prestatiemaatstaven. Omwille van de overzichtelijkheid
worden  deze in afzonderlijke subparagrafen  (5.4.1  tot  en  met 5.4.3)  behandeld.  Vooruitlo-

pend op paragraaf 5.5 kan opgemerkt worden dat in de analyse controlevariabelen inge-
bracht worden.  Voor de beschrijving hiervan is een subparagraaf (5.4.4) toegevoegd.
Vrijwel elke maatstaf kan opgevat worden als een construct, dat niet direct observeerbaar is,
doch aan de hand van indicatorvariabelen gemeten kan worden. Derhalve wordt de in de
vorige paragraaf uiteengezette techniek LISREL ingezet. Conform de gekozen splitsing in
een methodologisch hoofdstuk en een hoofdstuk met resultaten worden de uitkomsten van de
toepassing van LISREL echter pas in het volgende hoc)fdstuk (§6.3) getoond.

5.4.1 Diversificatie
Godfrey en Hill (1995, p. 531) spreken van een obsessieve aandacht voor de meting van
diversificatie. Deze aandacht heeft geresulteerd in een veelheid aan maatstaven. Aan de hand
van een tweetal dimensies is hierin wei een patroon aan te brengen. De eerste dimensie heeft
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betrekking op het niveau van meting in een onderneming. De tweede dimensie betreft het

schalingsniveau.

Ondernemingsniveau
Voor wat betreft het ondernemingsniveau kan gekeken worden naar de venmres, ofwel

expansieprojecten, die een onderneming ontplooit. Douma (1991), Pennings, Barkema en

Douma (1994) en Porter (1987) kiezen bijvoorbeeld voor deze benadering. Elk geYdentifi-
ceerd expansieproject wordt door hen geclassificeerd, bijvoorbeeld als verwant of niet
verwant aan de kernactiviteiten van de betreffende onderneming.

Meer gangbaar is het in kaart brengen van de verschillende businesses waarin een onderne-

ming actief is. Op grond van de samenhang tussen deze businesses kan de onderneming

vervolgens geclassificeerd worden, bijvoorbeeld als verwant of niet-verwant gediversifi-
ceerd. Als basis voor het identificeren van afzonderlijke businesses kan gekeken worden naar

de gebruikte resources of hulpbronnen, de bediende markten of de voortgebrachte produk-
ten. Pitts en Hopkins (1982) zien bij voorkeur elk produkt als een afzonderlijke business.

Deze basis combineert volgens hen elementen van de andere mogelijke bases. Twee

afzonderlijke produkten vereisen doorgaans namelijk verschillende hulpbronnen en zijn
bovendien waarschijnlijk gericht op verschillende markten.
De genoemde onderzoeken waarin meting plaatsvindt aan de hand van ventures zijn
longitudinaal, aangezien hierin een langere periode gedurende welke expansies plaatsgevon-
den hebben beschouwd wordt. Onderzoeken die gebruik maken van meting op grond van
businesses zon doorgaans cross-sectioneel. Uiteraard kan de eerste benadering statischer

gemaakt worden door een kortere periode te bezien, terwijl de tweede benadering dynami-

scher gemaakt kan worden door meerdere momentopnames te maken.

In het onderhavige onderzoek is meting van de diversificatiestrategie aan de hand van
ventures minder goed bruikbaar. De moeilijkheid is vooral dat deze benadering vrijwel geen
zicht kan bieden op de samenstelling van de activiteiten van waaruit een concern vertrekt,
terwijl deze, uitgaande van het theoretische kader uit het vorige hoofdstuk, van invloed is op

de besturing van de units door het hoofdkantoor. In Douma (1994) wordt het voorbeeld

gegeven van Internatio-Muller, dat een handelsbedrijf overneemt. Deze venture sluit vrijwel
naadloos aan op een van de bestaande kernactiviteiten van het concern. Hieruit kan afgeleid
worden dat het concern geen diversificatiestrategie, maar een strategie van horizontale

expansie volgt. Dit rechtvaardigt bijvoorbeeld de inzet van veel coOrdinatie-instrumenten.
Wanneer daarentegen alle bestaande businesses van Internatio-Muller in de beschouwing
betrokken worden, dan blijkt dat sprake is van een sterke mate van diversificatie. Hierbij
past een zeer gematigd gebruik van coOrdinatie-instrumenten. Meting van de diversificatie-

strategie aan de hand van de businesses waarin een concern actief is lijkt hier derhalve de
aangewezen weg Ie zun Verwacht mag worden dat met deze benadering een adequaat beeld

verkregen wordt van de samenstelling van de activiteiten van een concern, zowel de oude als
de nieuwe. In toekomstig onderzoek zou de invloed van meting van de diversificatiestrategie

op grond van ventures nagegaan kunnen worden.
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Conform de aanbeveling van Pitts en Hopkins (1982) worden de produktsoorten die in een
concern voortgebracht worden als basis genomen. Deze lijken een goede verklaring te
kunnen bieden voor het inzicht dat een hoofdkantoor kan verkrijgen in de activiteiten en
daarmee van de mogelijkheid om een bepadde besturingsstijl toe te passen. Aldus is een van
de dimensies die van belang zijn voor de besturing door een hoofdkantoor (zie §4.4)
afgedekt. Voor de andere dimensie, zijnde het potentieel voor het delen van resources en
derhalve de wenselijkheid van het gebruik van een besturingsstijl, dient echter een aanvulling
plaats te vinden. Van belang voor dit potentieel is de vraag of de activiteiten van de units
overeenkomsten vertonen. Het antwoord op de vraag is nog niet bekend nadat vastgesteld is
welke produktsoorten in het concern voortgebracht worden. Neem als voorbeeld twee
concerns. Beide hebben vijf dezelfde produktsoorten die in vijf units voortgebracht worden.
In het ene concern produceert elke unit echter slechts dEn produktsoort, terwijl in het andere
concern elke unit alle vijf produktsoorten voor haar rekening neemt. Verwacht mag worden
dat het samenwerkingspotentiee! in het tweede concern groter is dan in het eerste concern.
Derhalve past in het tweede concern bijvoorbeeld een minder financieel georienteerde
beheersing door het hoofdkantoor. Door hiervoor een aanvulling te doen wordt in belangrij-
ke mate afgeweken van eerder onderzoek op het gebied van diversificatie. In veel onderzoe-
ken wordt de aanvulling blijkbaar als niet noodzakeluk opgevat. Belangrijker lijkt echter het
gegeven dat informatie over de produktsoorten die in een concern voortgebracht worden veel
eenvoudiger toegankelijk is dan informatie over de activiteiten van units.

Schalingsniveau
Voor wat betreft het schalingsniveau wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen enerzijds

categorische of strategische en anderzijds continue of product count maatstaven (Montgome-
ry, 1982).
Bij de eerstgenoemde soort worden categorieen van strategietypen gecreeerd. De meest
toegepaste categorische maatstaf is ontwikkeld door Rumelt (1974) op basis van de typologie
van Wrigley (1970). Rumelt (1974, p. 29-32) onderkent vier hoofdcategorieen, te weten
single    business,    dominant    business,    related   business    en   unrelated   business.    Hierbinnen
kunnen weer diverse subcategorieen voorkomen. Related business valt bijvoorbeeld uiteen in
related-constrained en related-Linked. De toewijzing van ondernemingen aan deze catego-
rieen is gebaseerd op een mix van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Zo vindt indeling in
een hoofdcategorie plaats op basis van omzetpercentages die in activiteitengebieden behaald
worden. Verdere differentiatie geschiedt vooral aan de hand van zogenaamde patterns Of
linkages tussen activiteiten (Montgomery, 1982, p. 301).
Continue of product count maatstaven gaan doorgaans uit van een gestandaardiseerd
classificatiesysteem voor bedrijfstakken (Hall en St. John, 1994; Montgomery, 1982). Een
voorbeeld hiervan is de Amerikaanse S/C (Standard Industrial Classification, zie bijvoor-
beeld Van Hulst en Willems, 1989, p. 53-54 en p. 58-60). In beginsel worden geen
strategische categorieen aangemaakt, maar wordt voor elke gevonden diversificatiestrategie
een getal berekend. Sommige onderzoekers zetten evenwel continue maatstaven om in
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categorische maatstaven (zie bijvoorbeeld Baysinger en Hoskisson, 1988; Palepu, 1982). Dit
is misschien wenselijk vanuit presentatietechnische overwegingen. Een minpunt is dat als
gevolg van de omzetting informatie verloren gaat. Hall en St. John (1994) verwerpen

dergelijke combinaties in hun geheel.
Van de continue maatstaven zijn diverse varianten bekend. Deze zijn grofweg in te delen in

twee groepen, gewogen en ongewogen maatstaven. Lubatkin, Merchant en Srinivasan

(1993, p. 434-435) behandelen diverse ongewogen maatstaven. Deze gaan alle uit van het
tellen van het aantal codes waarin een onderneming actief is. De zwakheid hiervan is dat

geen rekening wordt gehouden met verschillen in de omvang van de activiteiten (Pitts en

Hopkins, 1982). Bij de gewogen maatstaven vindt derhalve weging met de aandelen van de

codes in de totale omzet van de onderneming plaats (Hall en St. John, 1994). De meest

bekende gewogen maatstaven zijn de Herfindahl-index en de entropie-maatstaf (Jacquemin

en Berry, 1979). Omdat deze de verschillende niveaus van betrokkenheid van een onderne-

ming bij haar activiteiten tot uitdrukking laten komen, beschouwt Montgomery (1982) de

gewogen maatstaven als superieur aan de ongewogen maatstaven. Uit empirisch onderzoek

van Hoskisson, Hitt, Johnson en Moesel (1993) blijkt in ieder geval dat de entropie-maatstaf
verfijnder is dan de onderzochte ongewogen maatstaf. De entropie-maatstaf geeft bijvoor-
beeld aan dat een onderneming meer gediversificeerd is indien haar verkopen in mindere

mate geconcentreerd zon in 66n code. Dergelijke verfijnde informatie wordt niet verschaft

door de ongewogen maatstaf. Daar staat tegenover dat ongewogen maatstaven op eenvoudi-

ge wijze berekend kunnen worden en een lage informatiebehoefte kennen (Lubatkin,
Merchant en Srinivasan, 1993. Bovendien blijkt uit het onderzoek van laatstgenoemden dat
de classificaties van ondernemingen door de ongewogen maatstaven en door Rumelt's (1974)
maatstaf corresponderen. Het is echter de vraag of dit hier doorslaggevende overwegingen
mogen zijn om te kiezen voor ongewogen maatstaven.

De keuze tussen categorische en continue maatstaven kan opgevat worden als een afruil
tussen validiteit en betrouwbaarheid. Daarnaast speelt het tijdsbeslag  een  rol.

De categorische benadering van Rumelt (1974) wordt, gegeven de verscheidenheid aan
factoren die beschouwd worden en de diepte van de analyse, gezien als valide (Montgomery,
1982) of rijk (Hall en St. John, 1994; Palepu, 1985). De keerzijde is dat vraagtekens

geplaatst kunnen worden bij de betrouwbaarheid van de methode (Hall en St. John, 1994;
Montgomery, 1982). Gezien het ontbreken van geheel objectieve criteria (Rumelt, 1974) is
het denkbaar dat verschillende onderzoekers dezelfde onderneming verschillend indelen

(Pitts en Hopkins,  1982). De benadering wordt dan ook bestempeld als subjectief (Hoskisson
et al., 1993; Palepu, 1985). Een tweede nadeel is dat de benadering bijzonder tijdrovend is

(Palepu, 1985; Pitts en Hopkins, 1982). De onderzoeker zal, op zoek naar bijvoorbeeld
patterns of linkages, talloze jaarverslagen, artikelen en gegevensbestanden door moeten

spitten.
De continue maatstaven geven het omgekeerde beeld te zien. Zij worden beschouwd als
betrouwbaar of objectief, omdat elke onderzoeker op basis van de feitelijke codes en
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eventueel hun omzetaandelen tot hetzelfde getal voor de diversificatiestrategie van een
onderneming kan komen (Montgomery, 1982). Bovendien kunnen de continue maatstaven in
betrekkelijk korte tijd berekend worden (Montgomery, 1982). De validiteit van de continue
maatstaven staat echter vaak ter discussie. Dit is terug te voeren op het gebruik van het
gestandaardiseerd classificatiesysteem. Hall en St. John (1994, p. 165) stellen zelfs:

'The  validity  of  any  continuous  measure  is  completely  dependent  upon  the

validity  of SIC codes  in representing strategic diversity.'

Tegen een dergelijk classificatiesysteem zijn twee bezwaren in te brengen. Ten eerste
varieren de criteria voor de toewijzing van codes (Montgomery, 1982; Lubatkin, Merchant
en Srinivasan, 1993). De oorzaak hiervan is dat de opstellers zoveel mogelijk aan willen
sluiten bij de wijze waarop de activiteiten in de Amerikaanse economie zijn gestructureerd
(Montgomery, 1982). Als uitgangspunt voor de SIC dienen dan ook bedrijfsvestigingen (Van
Hulst en Willems, 1989). Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat twee codes soms blijken te
verschillen voor wat betreft de toegepaste technologie, en andere keren weer ten aanzien van
de bediende markten. Dit bezwaar geldt naar verwachting in mindere mate voor de
Nederlandse SBI (CBS, 1982). Hierin staat de economische activiteit centraal (Van Hulst en
Willems, 1989).
Het tweede bezwaar houdt in dat in feite een interval of ratio schaal verondersteld wordt,
aangezien een betekenis toegekend wordt aan de afstanden tussen de codes (Hall en St. John,
1994; Montgomery, 1982). Impliciet wordt namelijk aangenomen dat deze afstanden gelijk
zijn (Hall en St. John,  1994). Voor de berekening van de maatstaf telt in beginsel louter het
aantal codes.   In de praktijk kunnen  de drie codes waarin  de ene onderneming actief  is
evenwel een veel grotere onderlinge verwantschap bezitten dan de drie codes waarin de
andere onderneming actief is. De consequentie hiervan is dat op basis van continue maatsta-
ven wei uitspraken gedaan kunnen worden over de mate van diversificatie, maar niet over
het type diversificatie (Lubatkin, Merchant en Srinivasan, 1993). Zo maken de traditionele
continue maatstaven geen onderscheid tussen verwante en niet-verwante diversificatie
(Palepu, 1982) Continue maatstaven lenen zich dan ook eerder voor het onderzoeken van
verschillen tussen gediversificeerde en niet-gediversificeerde ondernemingen dan voor het
onderzoeken van verschillen tussen gediversificeerde ondernemingen (Pitts en Hopkins,
1982).

Op grond hiervan worden continue maatstaven gezien als minder valide dan categorische
maatstaven. Op hun beurt worden de laatste weer beschouwd als minder betrouwbaar dan de
eerste. Bij de afruil die hierdoor lijkt te ontstaan kunnen enkele kanttekeningen geplaatst
worden.
Zo kan uit diverse empirische onderzoeken afgeleid worden dat het niet zo slecht gesteld is
met de validiteit van de continue maatstaven als op basis van het voorafgaande verwacht mag
worden. Dit is te vinden bij Montgomery (1982) voor wat betreft de Herfmdahl-index,
Hoskisson et al. (1993) voor wat betreft de entropie-maatstaf en Lubatkin, Merchant en
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Srinivasan (1993) voor wat betreft diverse ongewogen maatstaven. Hun conclusies zijn
gebaseerd op een vergelijking met Rumelt (1974). Dat wil zeggen, de onderzochte continue
maatstaven worden beschouwd als valide, omdat zij corresponderen met Rumelt's (1974)
indeling. Dit veronderstelt dat diens indeling valide is (zie Lubatkin, Merchant en Sriniva-

san, 1993, p. 436). Maar eigenlijk kunnen over de validiteit van een maatstaf geen algemeen

geldende uitspraken gedaan worden. Deze is namelijk alhankelijk van de opzet van elk
onderzoek.

Betoogd kan worden dat de maatstaf van Rumelt in het onderhavige onderzoek in ieder geval
niet valide is. Het probleem schuilt vooral in de patterns of linkages, die, zoals reeds

opgemerkt is, aangewend worden om ondernemingen in subcategorieen onder te brengen.

De subcategorie related-constrained wordt bijvoorbeeld omschreven als (Rumelt, 1974, p.
32):

'Related  businesses  that  have  diversified  chiefly  by  relating  new  businesses   to

a specific central skill or resource and in which, therefore, each business
activity   is  related  to  almost  all  of the  other  business  activities.'

In hoofdstuk vier is een dergelijk gebruik van een skill of resource opgevat als de uitkomst
van een bijzondere situatie, waarin het hoofdkantoor van een niet of in beperkte mate
gediversificeerd concern een strategische besturingsstijl toepast. De gevolgde diversificatie-

strategie biedt in deze optiek een potentieel aan voordelen, dat uitsluitend bij de juiste
invulling van de besturing door het hoofdkantoor gerealiseerd wordt. De maatstaf van
Rumelt (1974) bevat daarentegen niet alleen potentiele voordelen, maar ook de realisatie
daarvan. Dit impliceert dat de meer verwante categorieen van Rumelt (1974) vooral

geslaagde koppels van strategie en besturingsstijl zullen bevatten. De minder verwante

categorieen bestaan daarnaast uit ondernemingen die er niet in geslaagd zijn een goede
afstemming tussen hun strategie en hun besturingsstijl te vinden. Met andere woorden, hierin
zullen, naast sterk gediversificeerde ondernemingen met een financieel georienteerd
hoofdkantoor, sterk gediversificeerde ondernemingen met een strategisch georienteerd
hoofdkantoor en niet of in beperkte mate gediversifieeerde ondernemingen met een finan-
cieel georienteerd hoofdkantoor vertegenwoordigd zijn. Dit verklaart wellicht de bevindin-

gen van onder meer Hall en St. John (1994). Zij constateren dat Rumelt's maatstaf de
prestaties goed kan voorspellen, terwijl de onderzochte continue maatstaven geen verband
met de prestaties te zien geven. Hieruit leiden zij af dat beide soorten maatstaven in wezen

betrekking hebben op verschillende achterliggende constructen, zonder overigens precies de
vinger te kunnen leggen op de aard  van het verschil.
Voor het onderhavige onderzoek lijkt de maatstaf van Rumelt (1974) in ieder geval onvol-
doende valide. Daarin worden namelijk constructen gemixed die in het theoretisch kader
duidelijk gescheiden zijn. De continue maatstaven lijken hier beter van toepassing te zijn,
aangezien zij naar verwachting beter in staat zullen zijn het potentieel aan voordelen te
meten.
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De tweede kanttekening die geplaatst kan worden bij de voorgestelde afruil tussen validiteit
en betrouwbaarheid heeft betrekking op het gebruik van het gestandaardiseerde classificatie-
systeem door de entropie-maatstaf. Deze maatstaf is op betrekkelijk eenvoudige wijze uit te
splitsen in diverse aggregratieniveaus. Jacquemin en Berry (1979) tonen bijvoorbeeld aan dat
de totale diversificatiegraad van een onderneming gelijk is aan het gewogen gemiddelde van

de diversificatie van de onderneming over verschillende bedrijfstakgroepen (tweecijferig
niveau SIC) en de diversificatie binnen deze bedrijfstakgroepen over verschillende bedrijfs-
takken (viercijferig niveau SIC). Palepu (1985) kent hier vervolgens labels aan toe. Activitei-
ten die behoren tot verschillende bedrijfstakken, maar dezelfde bedrijfstakgroep, worden
beschouwd als verwant. Activiteiten die thuishoren bij verschillende bedrijfstakgroepen
worden geacht niet verwant te zijn.
Op deze wijze wordt het uitgangspunt van gelijke afstanden tussen de codes deels verlaten.
Hierdoor kan de gebruiker van de entropie-maatstaf niet alleen uitspraken doen over de mate
van diversificatie, maar ook over het type diversificatie. De validiteit van de maatstaf wordt
daarmee wellicht groter dan op basis van het eerder ingebrachte bezwaar tegen het classifica-

tiesysteem vermoed mocht worden. Palepu (1985) presenteert de entropie-maatstaf dan ook
als de uitweg in de geschetste afruil tussen betrouwbaarheid en validiteit.

Op een gegeven aggregatieniveau geldt overigens ook voor de entropie-maatstaf nog steeds

dat aangenomen wordt dat de afstanden tussen de codes gelijk zijn. Een andere mogelijke
zwakheid is dat karakterisering van een strategie als verwant of niet verwant in feite

overgelaten wordt aan de opstellers van het classificatiesysteem (Hall en St. John, 1994. p
165). Vooral in de Amerikaanse situatie kan dit een probleem zijn, gezien het eerstgenoemde
bezwaar tegen de  SIC.
Ondanks deze mogelijke nadelen wordt hier gekozen voor het gebruik van de entropie-
maatstaf. Als continue maatstaf is deze relatief betrouwbaar en weinig tijdrovend en in staat

om potentiele voordelen te meten. Als gewogen maatstaf is deze verfijnder dan ongewogen
maatstaven. Bovendien    is het kunnen onderscheiden   van   het type diversificatie   door   de

entropie-maatstaf een aantrekkelijke eigenschap. Doorgaans kan immers een sterker effect
verwacht worden van niet-verwante diversificatie dan van verwante diversificatie op de
besturing door het hoofdkantoor (zie ook §4.2). Afgaande op de volgende uitspraak van
Hoskisson et al. (1993, p. 216) komen vele andere onderzoekers tot eenzelfde positief
oordeel.

'...  the  entropy  measures  are  becoming  the  dominant  approach  to  measuring

diversijication  strategy.'

Toepassing
Na deze lange inleiding over de meting van diversificatie, die door sommigen geYnterpre-
teerd zal worden als een nieuw voorbeeld van de obsessieve aandacht voor dit onderwerp,
volgt nu de toepassing van de entropie-maatstaf in dit onderzoek. In totaal worden zes
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entropie-maatstaven berekend. Deze verschillen op twee aspecten: type en ondernemingsni-
veau. Voor wat betreft het type worden, overeenkomstig Palepu (1985), onderscheiden niet-
verwante  diversijicatie.  verwante  diversificatie   en  de  som  Kiervan,  totale   diversificatie.   Ten
aanzien van het ondernemingsniveau wordt onderscheid gemaakt tussen het concemniveau
en het unitniveau. In het eerste geval vindt de meting plaats aan de hand van de businesses
waarin een concern actief is. In het tweede geval geschiedt de meting op basis van de
activiteiten van de units.
De zes entropie-maatstaven vormen de mogelijke indicatoren van drie diversificatieconstruc-
ten. Tabel 5.1 geeft een overzicht hien'an. Elk construct wordt opgenomen in een afzonder-

lijk meetmodel (zie subparagraaf 6.3.1). Dit resulteert in een negatief aantal vrijheidsgraden,
uitgaande  van de veronderstelde matrices  (zie  §5.3).   Om de modellen desondanks te kunnen

schatten, moeten restricties toegevoegd worden. In het begin van subparagraaf 5.4.1 is naar
voren gekomen dat de maatstaven op concernniveau het inzicht dat het hoofdkantoor kan
verkrijgen in de operaties tot uitdrukking brengen. De maatstaven op unimiveau geven het
potentieel voor samenwerking tussen units weer. Uitgaande van het theoretisch kader (zie
hoofdstuk vier) hebben beide aspecten gevolgen voor de wijze waarop een hoofdkantoor haar
units zou moeten besturen. Dit kader geeft geen aanleiding om te veronderstellen dat aan een
van beide aspecten een groter gewicht toegekend moet worden. Het gelijkstellen van de X's
lijkt derhalve niet onlogisch. Als gevolg van het aanbrengen van deze restrictie kunnen de
modellen geschat worden.

diversificatietype
totaal met-verwant verwant

totale niet-verwante verwante

diversificatie op =       diversificatie op   diversificatie opconcern
concernniveau concernniveau concernniveau

(DCT) (DCU) (DCR)

&               &               &

totale niet-verwante verwante

diversificatie op diversificatie op   diversificatie opunits unitniveau unitniveau unitniveau
(DUT) (DUU) (DUR)

t                                      t                                       t

totale met-vet'wante verwanteLISREL-
diversificatie diversificatie diversificatie

construct
(DT) (DU) (DR)

Tabel  5.1   Overzicht  diversificatiemaatstaven  en  -constructen



H.  5 METHODOLOGIE SURVEY 189

Palepu (1985, p. 252-253) geeft de formules voor de berekening van diverse diversificatie-
maatstaven. Deze formules zon hier niet direct toepasbaar. Ten eerste maakt Palepu (1985)

niet het gewenste onderscheid tussen de verschillende ondernemingsniveaus. Impliciet wordt
alleen uitgegaan van meting op concemniveau. Ten tweede zijn de formules toegesneden op

de Amerikaanse SIC. Dit coderingssysteem kent weliswaar vier cijfers, maar deze weerspie-
gelen in feite slechts twee aggregatieniveaus. Na de herziening in de jaren tachtig geven de

eerste twee cijfers aan tot welke hoofdgroep een activiteit behoort. De laatste twee cijfers

specificeren het produkt of de dienst waaronder de activiteit geschaard kan worden (Dun en
Bradstreet, 1985). Het ligt voor de hand om de labels verwant en niet verwant hieraan op te

hangen. De vier cijfers van de Nederlandse SBI (CBS, 1982) representeren daarentegen ook
vier verschillende aggregatieniveaus. Dit zijn de bedrijfstak (eerste cijfer), de bedrijfsklasse

(tweede   cij fer), de bedrij fsgroep (derde  cij fer)   en de bedrij fssubgroep (vierde  eij fer).   Voor
elk niveau kan een diversificatiemaatstaf berekend worden. Het hanteren van zoveel

diversificatiemaatstaven komt de overzichtelijkheid van de toetsing van de these (zie §5.5 en
§6.4) evenwel niet ten goede. Bovendien blijkt na berekening dat de vier maatstaven een

groot aantal nulscores kennen. Dit resulteert in sterke afwijkingen van de normale verdeling,
hetgeen bij de toepassing van LISREL tot problemen kan leiden (zie §5.3). Een laatste

nadeel van het gebruik van diversificatiemaatstaven op vier aggregatieniveaus is dat de
vergelijkbaarheid met ander (doorgaans Amerikaans) onderzoek op het gebied van diversifi-
catie verslechtert. Derhalve wordt in dit onderzoek verondersteld dat activiteiten die behoren
tot verschillende bedrijfssubgroepen (vierde cijfer), maar dezelfde bedrijfsklasse (tweede
cijfer) verwant zijn en dat activiteiten die behoren tot verschillende bedrijfsklassen niet

venvant zon. Het eerste en het derde aggregatieniveau spelen op deze wijze geen directe
rol.18

Voordat ingegaan wordt op de wijze van berekening van de verschillende maatstaven moet
een opmerking gemaakt worden die kan bijdragen aan het voorkomen van interpretatiefou-
ten. Gebleken is dat sommigen de maatstaven voor verwante diversificatie en niet-verwante
diversificatie impliciet tegen elkaar afzetten. Zij beschouwen bijvoorbeeld een concern met
een hoge score op een maatstaf voor verwante diversificatie als weinig gediversificeerd,
omdat het vergeleken wordt met een concern dat hoog scoort op een maatstaf voor niet-
verwante diversificatie. Aldus wordt in feite verondersteld dat sprake is van 66n variabele

voor diversificatie. met scores die uiteenlopen van verwant tot niet verwant.

Van belang is echter dat beide soorten maatstaven op zichzelf beschouwd worden. Een
concern met een hoge score op een maatstaf voor verwante diversificatie is bijvoorbeeld
altijd meer verwant gediversificeerd dan een concern dat laag scoort op deze maatstaf. Het is

18Desalniettemin kan bewezen worden dat niet-verwante diversificatie gelijk is aan de som
van de diversificatiegraden gemeten op het eerste en het tweede niveau en dat verwante
diversificatie gelijk is aan de som van de diversificatiegraden gemeten op het derde en het
vierde niveau. Hieruit blijkt direct dat het aantal nulscores hoogstwaarschijnlijk zal verminde-
ren door uit te gaan van twee in plaats van vier aggregatieniveaus.
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denkbaar dat het tweede concern in sterkere mate niet-verwant gediversificeerd is, omdat het

hoger scoort op een maatstaf voor niet-verwante diversificatie dan het eerste concern.

Op concernniveau worden drie diversificatiemaatstaven bepaald. De maatstaf voor totale
diversificatie gemeten op concernniveau (DCD wordt berekend als:

N

DCT   =  S  P,  ln. 

Hierbij staat N voor het aantal bedrijfssubgroepen waarin een concern actief is en Pi voor het
aandeel van bedrijfssubgroep i in de totale omzet van het concern.
DCT kan opgesplitst worden in een niet-verwant en een verwant deel. De maatstaf voor niet-
verwante diversificatie gemeten op concernniveau (DCU) wordt als volgt bepaald:

M
1DCU = I Pi ln-

j.1                  p j

M   duidt   aan het aantal bedrijfsklassen waarin een concern actief  is.   P   is het aandeel   van
bedrijfsklassej in de totale omzet van het concern.

De berekening van de maatstaf voor verwante diversificatie gemeten op concernniveau
(DCR) is complexer.

M

DCR = E Pj DCRj
j.1

Hierbij staat DCRj voor de maatstaf voor verwante diversificatie die voortkomt uit het actief
zijn in meerdere bedrijfssubgroepen binnen bedrijfsklassej. De formule hiervoor is:

DCR.   =   T'  Pij  In -1-
J L«

1/1                     pri

Hierbij wordt P  gedefinieerd als het aandeel van bedrijfssubgroep i in de omzet van

bedrijfsklassej. Aangetoond kan worden (Palepu, 1985, p. 253) dat geldt:

DCT = DCU + DCR

De voor de berekeningen benodigde informatie is ten dele verkregen uit REACH. Vooraf-
gaand aan elk gesprek zijn hieruit namelijk de voor het betreffende concern geldende SBI-
codes en hun omschrijvingen overgenomen. Dit heeft er overigens toe geleid dat gebruik
gemaakt  is  van  de SBI zoals  die  gold  van  1974  tot 1993. Vanaf 1993 wordt een andere
indeling gehanteerd (CBS, 1992). Deze nieuwe indeling was ten tijde van het onderzoek nog
niet verwerkt in REACH.
De respondenten zijn gedurende de gesprekken in staat gesteld activiteiten te schrappen dan
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wel toe te voegen. Voor de laatstgenoemde gevallen zijn bij de verwerking van de vragenlijs-

ten de bijpassende SBI-codes gezocht. De respondenten is eveneens gevraagd welk percenta-

ge van de concernomzet elke activiteit vertegenwoordigde. Dit is een goed voorbeeld van
informatie die alleen achterhaald kan worden in een persoonlijk gesprek. Ondernemingen
zijn weliswaar in hun externe verslaggeving verplicht de totale omzet uit te splitsen over

verschillende activiteiten. Zij worden echter nagenoeg volledig vrijgelaten in de wijze
waarop dit moet gebeuren. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat sommige ondernemingen

de indeling van jaar tot jaar wijzigen, teneinde hun concurrenten zand in de ogen te strooien.

Een correcte verdeling van de omzet over SBI-codes is derhalve niet of nauwelijks te

achterhalen op grond van externe informatie. In een persoonlijk gesprek blijken de respon-
denten daarentegen wel bereid te zijn de gewenste informatie prijs te geven.

Voor de berekening van de diversificatiemaatstaven op unitniveau is in beginsel veel meer
informatie vereist. Van elke unit dienen namelijk de voortgebrachte produkten of diensten en

de bijbehorende omzetaandelen bekend te zijn. Het vergaren van al deze gegevens zou de

relatie met de respondenten echter al te zeer belasten. Derhalve is slechts gevraagd naar de

hoofdactiviteit van elke unit, dat wil zeggen het produkt of de dienst waarmee de unit in
kwestie het grootste deel van haar omzet behaalt. Hieraan zijn later bij de verwerking
passende SBI-codes toegekend. De respondenten is tevens verzocht aan te geven welk

percentage van de concernomzet elke unit voor haar rekening nam. Deze informatie is
wederom dermate vertrouwelijk dat ze alleen in een persoonlijk gesprek boven water te

krijgen is.
De maatstaf voor totale diversificatie gemeten op unitniveau (DUT) wordt nu berekend als:

S
1

DUT   =     Ps  ln E

S duidt aan het aantal verschillende bedrijfssubgroepen waarin units het grootste deel van
hun omzet behalen. P, staat voor het gezamenlijke aandeel in de concernomzet van alle units

die het grootste deel van hun omzet voortbrengen in bedrijfssubgroep s. De formule voor de

berekening van de maatstaf voor niet-verwante diversificatie gemeten op unimiveau luidt als

volgt

T

DUU   -  E p t  till
t=1               P t

T is het aantal verschillende bedrijfsklassen waarin units het grootste deel van hun omzet

behalen. P stelt voor het gezamenlijke aandeel in de concernomzet van alle units die het

grootste deel van hun omzet behalen in bedrijfsklasse t.
De berekening van de maatstaf voor verwante diversificatie gemeten op unitniveau (DUR)
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valt wederom uiteen in twee delen.

T

DUR = E Pt DUR,

DURt geeft aan diversificatie die veroorzaakt wordt doordat units het grootste deel van hun
omzet behalen in verschillende bedrijfssubgroepen binnen bedrijfsklasse t. DUR, wordt
berekend als:

DUR,   =  E Ps'  ln 1
Sct           pt

P,' wordt omschreven als het gezamenlijke aandeel van alle units die het grootste deel van
hun omzet behalen in bedrijfssubgroep s van bedrijfsklasse I in de totale omzet van die
bedrijfsklasse.
Uiteindelijk kan opnieuw aangetoond worden dat geldt:

DUT - DUU + DUR

5.4.2 Besturing
In hoofdstuk vier zijn hypothesen ontwikkeld voor acht aspecten van de besturing van
divisies door hun hoofdkantoren. In deze subparagraaf worden dan ook acht besturingsmaat-
staven ontwikkeld. Elke maatstaf kan opgevat worden als een construct. Hiervoor zijn geen
acht, maar slechts vier meetmodellen opgesteld. In het vierde hoofdstuk is gebleken dat de
verschillen in de in- of vervulling van de rollen gevangen kunnen worden onder vier grote
noemers. Dit zijn de mate van centralisatie, van co8rdinatie, van financiale dan weI
strategische orientatie  en  van het gebruik  van clan control. Besloten  is de meetmodellen  aan
deze vier noemers op te hangen. Een meetmodel kan dus meerdere constructen omvatten.
Hierdoor kan de samenhang tussen de constructen onderzocht worden. Een allesomvattend
meetmodel is vanwege de steekproefgrootte niet haalbaar.
De vier meetmodellen worden behandeld onder de kopjes centralisatie, coOrdinatie,
beheersing en benoeming. De twee laatste hebben betrekking op de financitle dan wei
strategische orientatie respectievelijk het gebruik van clan control. Met uitzondering van
coordinatie bestaat elk meetmodel uit meerdere constructen.

Centralisatie
Onder centralisatie worden drie constructen geschaard: centralisatie van functies, centralisa-
tie van strategiebepaling en centralisatie van herstructurering.

Een hoofdkantoor kan op directe wijze synergetische voordelen realiseren door diensten te
verlenen aan de units. Hiertoe moet sprake zijn van centralisatie van functies op het
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hoofdkantoor. Daarbij zijn naar verwachting drie aspecten van belang, te weten de omvang
van de centrale staffuncties, de mate waarin deze gericht zijn op de ondersteuning van de
units en de aard van de activiteiten die ze ontplooien. De drie aspecten leiden tot de drie
indicatorvariabelen van het construct centralisatie vanjitncties.
Berg (1973) en Lorsch en Allen (1973) vinden verschillen in de omvang van hoofdkantoren.
Deze verschillen hangen samen met de gevolgde concernstrategie. Als maatstaf nemen zij
het absolute aantal medewerkers van een hoofdkantoor. In navolging van Pitts (1977) wordt
het aantal medewerkers in deze studie echter gerelateerd aan de grootte van het concern in
kwestie. Pitts (1977) kiest voor het aantal medewerkers per $100 miljoen ondernemingsom-
zet. Hier wordt het aantal stafmedewerkers van het hoofdkantoor gedeeld door het gemiddel-
de totale aantal medewerkers   van het betrokken concern   in   1993. Het aantal medewerkers

van de stafafdelingen op het hoofdkantoor is verkregen gedurende de gesprekken die
gevoerd zijn. Het gemiddelde totale aantal medewerkers van het concern is ontleend aan het

financiele verslag over 1993 en REACH. De resulterende indicatorvariabele is logaritmisch
getransformeerd, hetgeen geresulteerd heeft in een aanzienlijk betere benadering van de
normale verdeling. 19

Een omvangrijke staf biedt in principe veel mogelijkheden voor dienstverlening. Dit vindt
slechts plaats als de centrale stafafdelingen inderdaad gericht zijn op ondersteuning van de
units. Om dit te bepalen is voor elke op het hoofdkantoor aanwezige staffunctie gedurende

de interviews gevraagd naar het aantal medewerkers en de belangrijkste afnemer. Bij dit
laatste bestond de keuze tussen de concernleiding (inclusief de medewerkers van het
hoofdkantoor), de units en de commerciele externe markt voor diensten. De laatste mogelijk-
heid is toegevoegd naar aanleiding van het Computer Centrum Nederland van DSM. Dit
verricht niet alleen automatiseringsdiensten  voor het hoofdkantoor  en de divisies  van  DSM,
maar ook voor derden. Indien geen duidelijke hoofdafnemer aan te wijzen was, konden twee
of eventueel drie hoofdafnemers omcirkeld worden. Hiermee is bij de berekening van de
maatstaf rekening gehouden. De indicator is nu berekend als de som van het aantal mede-
werkers dat gericht is op ondersteuning van de units gedeeld door het totale aantal medewer-
kers van de stafafdelingen op het hoofdkantoor.
De derde indicatorvariabele is ontleend aan Berg (1973), Lorsch en Allen (1973) en Pitts

(1977). Uit deze onderzoeken blijkt dat bepaalde functies op elk hoofdkantoor aanwezig zijn,
zelfs op dat van een conglomeraat. De case studies suggereren dat dit zijn een secretariaat,

een juridische functie en een financiele functie. Andere concerns voegen hier niet-algemene
en niet-financille functies aan toe, van waaruit de units ondersteund kunnen worden. Als
indicatorvariabele wordt nu de aanwezigheid van dergelijke functies genomen. De indicator
is berekend door de som van de medewerkers van het hoofdkantoor die zich bezighouden
met onderzoek en ontwikkeling (R&D), personeelszaken, opleidingen, planning, organisatie,
logistiek, transport, inkoop, marketing en verkoop te delen door het totale aantal medewer-

19De kurtosis en skewness namen af van 26.992 tot 0.872 respectievelijk van 4.917 tot
0.736.
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kers van het hoofdkantoor.

Het tweede construct van het meetmodel is centrahsatie van strategiebepaling. Het construct
heeft twee mogelijke indicatorvariabelen. De eerste is de mate waarin strategische c.q.

lange-termijn plannen voor de units worden opgesteld door de units zelf of door het
hoofdkantoor. De respondenten konden deze mate eenvoudigweg aangeven op een vijfpunts
Likert-schaal. De indicator is dekkend voor de mate waarin het hoofdkantoor de context

aangeeft waarbinnen de units hun strategieen formuleren (Hill, 1988a) en de invloed van het
hoofdkantoor op de strategiedn van de units (Goold en Campbell, 1987). De tweede
indicator is toegevoegd op grond van Porter (1985). Het gaat om de mate waarin het
hoofdkantoor de strategieen van de units op elkaar afstemt. Ook deze indicatorvariabele is

gemeten op een vij fpunts Likert-schaal.

De gekozen opvatting van herstructurering in deze studie is reeds enkele malen naar voren

gebracht (zie bijvoorbeeld §4.5). Hieruit blijkt onder meer dat herstructurering, in afwijking
van Porter (1987), hier niet alleen betrekking hoeft te hebben op recentelijk geacquireerde
bedrijven, maar dat deze ook toegepast kan worden op units en onderdelen van deze units,
die aangeduid worden als subunits. De case studies ondersteunen dit, hoewel gebleken is dat
de aanpak per soort onderdeel kan verschillen.
In aansluiting hierop zijn drie indicatorvariabelen geformuleerd. Verwacht wordt dat het
construct centrahsane van herstructurering gemeten kan worden aan de hand van de mate
waarin herstructurering van units, van subunits respectievelijk van acquisities ondernomen
wordt door de units dan wel door het hoofdkantoor. De respondenten konden hun antwoor-
den op de bijbehorende drie vragen wederom aangeven op een vijfpunts Likert-schaal.

CoOrdinatie
Het hoofdkantoor kan diverse instrumenten inzetten om units te coOrdineren. Voor een
overzicht van deze instrumenten, die ontleend zijn aan Galbraith (1989), Mintzberg (1979)
en Porter (1985), zij verwezen naar de subparagraaf 2.4.6 en paragraaf 4.3. De instrumen-
ten worden beschouwd als mogelijke indicatoren van het construct coardinatie. De case
studies vereenvoudigen de meting van de indicatoren aan de hand van vragen.
Aldus is de respondenten gevraagd naar de mate waarin het hoofdkantoor toezicht houdt op
samenwerking tussen units en ingrijpt in geval van moeilijkheden, de mate waarin de units

gebruik maken van dezelfde standaards, bijvoorbeeld op het gebied van automatisering of
arbeidsvoorwaarden, de mate waarin het hoofdkantoor bijeenkomsten voor managers
organiseert die als platform voor samenwerking kunnen dienen, de mate waarin het
hoofdkantoor verbindingsmechanismen, zoals commissies, tussen units installeert, de mate
waarin het hoofdkantoor mogelijkheden voor samenwerking identificeert en de units hierop
wijst en tenslotte de mate waarin het hoofdkantoor samenwerking tussen units ontmoedigt
dan wel bevordert. Voor de beantwoording van de vragen is gebruik gemaakt van een
vijfpunts Likert-schaal.
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Beheersing
Beheersing valt uiteen in beoordeling en beloning.

Onder beoordeling zijn samengenomen de allocatie van financiele middelen naar de units en

het houden van toezicht op de aanwending daarvan (Hill, 1994). Het hoofdkantoor kan
hierbij exclusief financiele criteria hanteren dan wel tevens meer strategische overwegingen

meenemen (zie bijvoorbeeld Hall, 1987; Hill, 1994; Hoskisson, 1987). De indicatorvariabe-

len van het constructfinancitle beoordeling liggen nu voor de hand. De eerste indicatorvari-

abele heeft betrekking   op de allocatie.    In het bijzonder   gaat   het   om   de mate waarin   het

hoofdkantoor bij de beoordeling van investeringsvoorstellen van units de nadruk legt op
strategische of fmanciele criteria. De tweede indicatorvariabele is gerelateerd aan het

toezicht. Het betreft de mate waarin het hoofdkantoor belang hecht aan het behalen van

strategische of financiele resultaten. Voor beide indicatoren is gebruik gemaakt van een
vij fpunts Likert-schaal.

Net als beoordeling kan beloning van unitmanagers meer strategisch dan wel meer financieel

georienteerd zijn. Ook hier zijn de gehanteerde criteria van belang (Berg, 1969 en 1973;
Gomez-Mejia, 1992; Knox Napier en Smith, 1987; Lawler, 1977; Lorsch en Allen, 1973;
Pitts, 1977; Porter, 1985; Salter, 1973). Deze kunnen toegepast worden bij de toekenning

van  bonussen en promoties. Hieruit kunnen reeds twee indicatorvariabelen  van het construct

jinanade beloning afgeleid worden. De eerste is de mate waarin de bonus die managers van
units kunnen ontvangen gebaseerd is op strategische dan wel financiele resultaten die zij
gerealiseerd hebben. De tweede indicator is de mate waarin het verloop van de carri&res van

unitmanagers gebaseerd is op strategische dan wel financiele resultaten die zij behaald

hebben. Bij beide indicatoren konden de respondenten de score van hun concern aangeven

op een vijfpunts Likert-schaal.
Van deze schaal is eveneens gebruik gemaakt bij de derde indicatorvariabele van het
construct. Deze is ontleend aan de vraag naar de mate waarin de beloning van unitmanagers

gebaseerd is op de prestaties van het gehele concern dan wel de prestaties van de individuele
units waaraan zij leiding geven (Berg, 1969 en 1973; Galbraith en Nathanson, 1978; Gomez-

Mejia, 1992; Hall, 1987; Hill, 1994; Lorsch en Allen, 1973; Porter, 1985; Salter, 1973).
Hiervoor bestaat een alternatief. Een factor die de beloning van de unitmanagers van
Getronics mede bepaalt is de mate waarin zij samengewerkt hebben met andere unitmana-

gers. Analoog hieraan is de respondenten gevraagd in hoeverre de beloning van unitmana-

gers afhankelijk is van de mate waarin deze erin geslaagd zijn samenwerkingsrelaties met
andere units aan te gaan. Verwacht wordt dat daarvan in concerns met een financieel

georienteerde beloning niet of nauwelijks sprake is.
De vierde en laatste indicatorvariabele heeft betrekking op de hoogte van de prestatiebonus

(Berg, 1969 en 1973; Knox Napier en Smith, 1987; Salter, 1973). Ze is gedefinieerd als de
gemiddelde hoogte van de prestatiebonus die de managers van de units jaarlijks ontvangen,

uitgedrukt als percentage  van het vaste jaarsalaris.
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Benoeming
Benoeming omvat selectie en uitwisseling.

Uitgaande van de case studies en Hall (1987) en Mintzberg (1979) selecteert het hoofdkan-
toor in ieder geval de leidinggevenden van de units. Bemoeienis met de selectie van personen
beneden dit niveau kan samenwerking tussen units bevorderen (Porter, 1985). De hoofdkan-
toren van DSM en Getronics zijn betrokken bij de selectie van de managers van de subunits.
Het hoofdkantoor van DSM mengt zich daarnaast in andere belangrijke benoemingen in de
units.
De twee indicatoren van het construct selectie zijn hierop gebaseerd. Het gaat om de mate
waarin de benoeming van managers van subunits en de mate waarin de benoeming van
andere medewerkers geschiedt door de units of door het hoofdkantoor. De antwoorden van
de respondenten op beide vragen konden aangegeven worden op een vijfpunts Likert-schaal
met scores die uiteenliepen van 'units' tot 'hoofdkantoor'.

Bij het construct uinvisseling hoeft de leiding van de units niet uitgesloten te worden. Het
construct telt derhalve drie mogelijke indicatorvariabelen. Deze zijn gebaseerd op vragen
naar  de mate waarin managers van units, managers van subunits en andere medewerkers  van
units afkomstig zijn van de eigen unit of van andere units. De scores op de drie indicatoren
konden aangeduid worden op een vijfpunts Likert-schaal die varieerde van 'eigen unit' tot
'andere units'. Wanneer de personen veelal afkomstig  zijn van andere units zou gesproken
kunnen worden van veel uitwisseling, hetgeen de samenwerking tussen units aanmoedigt
(Galbraith en Nathanson, 1978. Pitts, 1977; Porter, 1985).

5.4.3 Financiale prestaties
Deze subparagraaf bevat slechts 66n construct. Dit heeft betrekking op de financiele
prestaties van een concern.

In onderzoek op het gebied van diversificatie worden verschillende financiale prestatiemaat-
staven gehanteerd. Deze zijn op te splitsen in twee typen: boekhoudkundige maatstaven en
op marktwaarden gebaseerde maatstaven. Geen van beide typen is superieur te noemen,
aangezien  ze   niet   vrij van kritiek  zijn (zie Hoskisson  et  al,   1993).   Uit het overzichtsartikel
van Ramanujam en Varadarajan (1989) blijkt dat in strategisch onderzoek naar diversiteit
boekhoudkundige maatstaven het meest toegepast worden. Hall en St. John (1994) bevesti-
gen dit later. In aansluiting op deze traditie wordt ook hier gekozen voor het gebruik van
boekhoudkundige maatstaven. In vervolgonderzoek zou de invloed van het gebruik van op
marktwaarden gebaseerde maatstaven onderzocht kunnen worden.
Ramanujam en Varadarajan (1989) doen de oproep om meerdere maatstaven te gebruiken.
In dit onderzoek wordt hieraan gehoor gegeven door het construct »ancide prestaties te
definieren. Verwacht wordt dat dit construct gemeten kan worden aan de hand van drie
indicatorvariabelen, te weten de rentabiliteit op de totale activa, de rentabiliteit op het eigen

vermogen en de rentabiliteit op de omzet. Deze drie zijn gangbare boekhoudkundige
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prestatiemaatstaven. Hall en St. John (1994), Hoskisson en Hitt (1990), Hoskisson et al.

(1993) en Venkatraman en Ramanujam (1987) kiezen bijvoorbeeld voor het inzetten van de

drie maatstaven in hun empirische onderzoek. Om de invloed van toevallige fluctuaties te

verminderen worden de maatstaven doorgaans gemiddeld over een groter aantal jaren. Dit
geschiedt ook hier, hoewel slechts over de jaren 1992 en 1993. De achtergrond daarvan is

dat de periode niet al te zeer mag ontsporen met de momentopnames van de diversificatie-

strategie van de concerns en de besturing door hun hoofdkantoren die verkregen zijn

gedurende de interviews. De benodigde gegevens zijn ontleend aan de jaarverslagen van de
betrokken concerns en REACH.

5.4.4 Controle
In dit onderzoek wordt gecontroleerd voor de omvang, de internationalisatie en de hoofdacti-

viteit van de concerns. Controle voor deze drie zaken sluit aan op bestaande literatuur op dit
gebied. De opname van de laatste twee is tevens in belangrijke mate geinspireerd door de

case studies uit het derde hoofdstuk. In het navolgende wordt achtereenvolgens op de

omvang, de internationalisatie en de hoofdactiviteit ingegaan.

Omvang
In onderzoek op het gebied van diversificatie is controle voor de omvang van ondernemingen
zeer gebruikelijk (Chatterjee en Wernerfelt, 1991). De omvang kan namelijk van invloed
zijn op de diversificatie (Grant en Jammine, 1988; Grinyer en Yasai-Ardekani, 1981;

Jacquemin en Berry, 1979), de besturing (Hill, 1988a) en, bijvoorbeeld via schaalvoordelen,

de prestaties van een concern (Grant, Jammine en Thomas, 1988; Hill, 1988b; Winn, 1977)
In het onderhavige onderzoek lijkt controle   voor de grootte essentieel. Een toename   in   de

grootte van een concern gaat altijd gepaard met een absolute vergroting van de potentiele
synergetische voordelen. Teneinde deze te realiseren zou het hoofdkantoor een meer
strategische besturingsstul moeten aannemen. De toename in de grootte kan het resultaat zijn

van het volgen van een diversificatiestrategie. Aldus zou meer diversificatie leiden tot de
toepassing  van  een meer strategische besturingsstijl. Dit strookt  niet  met de these  en  de

hypothesen. Door controle voor de grootte worden de relaties gezuiverd van dergelijke
effecten. Gegeven een bepaalde concerngrootte worden nu de gevolgen van meer of minder
diversificatie voor de besturing nagegaan.

Als proxy voor de omvang wordt veelal de omzet van de ondernemingen genomen (zie
bijvoorbeeld Grant, Jammine en Thomas, 1988; Gupta, 1987; Hill, 1988b; Lal, 1991;
Nayyar, 1993). Ook het totaal aan activa van de ondernemingen wordt vaak gekozen (zie

bijvoorbeeld Bettis, 1981, Chatterjee en Wernerfelt, 1991). Verder kan het aantal medewer-

kers als maatstaf voor de omvang dienen (zie bijvoorbeeld Grinyer, Yasai-Ardekani en Al-

Bazzaz, 1980; LaI, 1993), hoewel dit in onderzoek op het gebied van diversificatie niet
gangbaar is. Doorgaans worden de grootheden logaritmisch getransformeerd, teneinde een

meer normale verdeling te verkrijgen (zie bijvoorbeeld Grant, Jammine en Thomas, 1988, p.

800. Lal, 1991, p. 108)
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De    keuze    voor   een    van de genoemde proxies wordt    in de regel niet beargumenteerd.

Betoogd kan worden dat deze keuze problematisch is. Elke van de drie proxies zal ongetwij-
feld iets zeggen over de omvang van een onderneming. De beperking tot 66n hiervan kan
echter leiden tot een verstoorde voorstelling van zaken. Zo is aannemelijk dat op basis van
omzetcijfers handelsondernemingen als relatief groot bestempeld worden. Hetzelfde geldt
voor totale activa en industriele ondernemingen en voor aantallen medewerkers en dienstver-
lenende ondernemingen.
Derhalve wordt hier verondersteld dat de o,nvang van een concern een construct is dat
gemeten kan worden aan de hand van drie indicatorvariabelen, te weten de totale activa, het
totale aantal medewerkers en de totale omzet. De toevoeging 'totale' refereert aan het
gebruik van gegevens van het gehele concern. De benodigde gegevens zijn gevonden in de
financiele verslagen van de betreffende concerns. Ze zijn gemiddeld over de jaren 1992 en
1993, omdat veel van de andere gegevens eveneens betrekking hebben op deze jaren.
Bovendien wordt hierdoor enigszins gecompenseerd voor toevallige fluctuaties. Verder zijn
de gegevens logaritmisch getransformeerd, hetgeen geresulteerd heeft in een aanzienlijk
betere benadering van de normale verdeling.20

Internationalisatie
In onderzoek op het gebied van diversificatie is controle voor de mate van internationalisatie
veel minder gebruikelijk dan controle voor de omvang van een onderneming. Uit onderzoek
van Kim, Hwang en Burgers (1989) blijkt echter dat de winstgevendheid van diversificatie-
strategieen afhankelijk kan zijn van de mate waarin een onderneming geinternationaliseerd
is. De interactie tussen diversificatie en internationalisatie zou volgens de onderzoekers dan
ook altijd in de beschouwing betrokken moeten worden. Nayyar (1993) controleert voor wat
hij noemt geographic diversity, onder meer omdat deze de coOrdinatiekosten verhoogt.
Het belang van internationalisatie voor dit onderzoek is naar voren gekomen bij de bespre-
king van de case studies. AEGON bijvoorbeeld is slechts in beperkte mate gediversificeerd,
waardoor een omvangrijk potentieel aan synergetische voordelen en dus een strategische
besturingsstijl verwacht mogen worden. Het veronderstelde verband wordt echter doorkruist
door de sterke internationalisatie van het concern, in combinatie met de multidomestic
bedrijfstak. Zo belemmert de internationalisatie het leveren van diensten aan de units door
het hoofdkantoor. Door te controleren hiervoor wordt onderzocht wat de invloed van de
diversificatiestrategie op de besturing door het hoofdkantoor is, gegeven een bepaalde mate
van internationalisatie.
Controle vindt plaats met behulp van het construct intemationalisatie. De meting van dit
construct is vergelijkbaar  met  die  van de diversificatiestrategieen (zie subparagraaf  5.4.1).

2()Voor de totale activa, het totale aantal medewerkers en de totale omzet daalde de
skewness hierdoor van respectievelijk 6.169 naar  1.222,4.965 naar 0.883 en 4.185 naar 0.758.
De kurtosis nam voor deze maatstaven respectievelijk af van 39.780 naar 1.844. 25.514 naar
0.563 en 18.108 naar 0.400.
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Het construct kent twee indicatorvariabelen, die elk betrokken worden op verschillende

niveaus in een concern: het concernniveau en het niveau hieronder, dat van de units. Elke
indicatorvariabele is, in navolging van Kim (1989), Kim, Hwang en Burgers (1989) en
Nayyar (1993), een uitbreiding van de entropie-maatstaf voor diversificatie, zoals beschre-

ven door Jacquemin en Berry (1979).
De algemene formulering van de entropie-maatstaf voor de totale geografische spreiding van

een onderneming (GT) luidt als volgt:

K

GT =/P 1,11
k=1 k   Pk

Hierbij representeert K het aantal geografische gebieden waarin een concern actief is. Pk is
het aandeel van geogratische gebied k in de totale omzet van de onderneming.

GT kan worden opgesplitst in twee componenten:

GT   =  GC + GL

GC is de entropie-maatstaf voor de geografische spreiding van een onderneming over
continenten. Met continenten worden hier bedoeld Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika,
Australie, Azie en Europa. De tweede component, GL, staat voor de entropie-maatstaf voor
de geografische spreiding van een onderneming over verschillende landen binnen continen-
ten.
Van de mogelijkheid tot opsplitsing wordt gebruik gemaakt bij de berekening van de eerste

indicatorvariabele van het construct internationalisatie, de entropie-maatstaf voor de totale

geografische spreiding gemeten op concernniveau (GCT). Uit de pilot studies was gebleken
dat het bepalen van de precieze omzetverdeling over de landen waarin een concern actief is
een te groot beslag legt op de tijd die respondenten ter beschikking kunnen stellen. Geduren-
de de interviews kon echter weI in betrekkelijk korte tijd de verdeling van de omzet van een
concern over continenten vastgesteld worden. Bovendien was het mogelijk om de omzetver-
deling tussen Nederland en de rest van Europa te bepalen. Op basis hiervan is GCT
uiteindelijk berekend  als:

1 1 1
GCT   =   pt,11,1  -   +   Pre  lIt -    +          P    ln-01    Pre   V Pv

P.; is het aandeel van de totale omzet van het concern dat in Nederland voortgebracht wordt.

P,e staat voor het aandeel van de totale omzet van het concern dat in de rest van Europa

voortgebracht wordt. V houdt in het aantal continenten waarin het concern actief is. P,
representeert het aanded van continent v in de totale omzet van het concern. Hierbij
refereert v=1 aan Europa. De gegeven formule leidt beslist niet tot een volledig correcte,
maar, gezien de informatiebeperkingen, wei tot een adequate weergave van de totale

geografische spreiding van een concern gemeten op concernniveau.
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Een dergelijk voorbehoud speelt een kleinere rol bij de tweede indicatorvariabele van het
construct internationalisatie, de entropie-maatstaf voor de totale geografische spreiding

gemeten op unitniveau (GUT). Gedurende de interviews konden namelijk het aandeel van
elke unit in de totale omzet van het betreffende concern plus het land waarin elke unit het
grootste deel van haar omzet behaalde achterhaald worden. GUT kan dan als volgt berekend
worden:

W

GUT   =   E  P.  1,14w.l        w

W staat voor het aantal verschillende landen waarin units het grootste deel van hun omzet

behalen. P. is het gezamenlijke aandeel in de totale onlzet van het concern van alle units die

het grootste deel van hun omzet voortbrengen in land w.

De berekende GCT en GUT vormen de twee indicatorvariabelen van het construct internati-
onalisatie. Het aantal vrijheidsgraden is in een meetmodel met slechts twee indicatoren in
beginsel negatief. Om het toch te kunnen schatten, dienen restricties toegevoegd te worden.

In  aansluiting op subparagraaf  5.4.1   worden   hier  de   X's aan elkaar gelijkgesteld.   Elke
indicatorvariabele zal op haar eigen wijze een relevant aspect van internationalisatie tot
uitdrukking brengen. Analoog aan de redenering die gevolgd wordt bij de diversificatiestra-
tegieen kan betoogd worden dat de indicatorvariabele op concernniveau (GCT) het inzicht
dat het hoofdkantoor over de operaties op kan bouwen aanduidt, terwijl de indicatorvariabele
op unitniveau (GUT) de mogelijkheden voor samenwerking tussen units tot uitdrukking
brengt. Beide aspecten zijn van invloed op de besturing die een hoofdkantoor uitoefent.
Vooraf zijn geen duidelijke verwachtingen aanwezig die wijzen in de richting van een
dominantie van een van beide aspecten. Het gelijkstellen van de A's ligt derhalve in de lijn
der rede.

Hoofdactiviteit
Diverse onderzoekers wijzen op de invloed van de bedrijfstak op diversificatie. Denkbaar is
bijvoorbeeld dat ondernemingen die actief zijn in slecht renderende bedrijfstakken eerder
overgaan tot diversificatie (Ramanujam en Varadarajan, 1989). Douma (1991) wijst erop dat
uit de klassieke studie van Rumelt (1974) blijkt dat ondernemingen die actief zijn in dezelfde

bedrijfstak ook veelal in dezelfde strategische categorie vallen. Grant en Jammine (1988) en
Lecraw (1984) vinden empirische ondersteuning voor hun vermoeden dat de kenmerken van
de bedrijfstak waarin een onderneming actief is van invloed zijn op de keuze van de
diversificatiestrategie.
De bedrijfstak kan ook van belang zijn voor de relaties tussen het hoofdkantoor en de units
(Chandler, 1991; Govindarajan en Fisher, 1990). Chandler (1991, p. 48) concludeert
bijvoorbeeld over de Amerikaanse ondernemingen IBM, General Electric en Du Pont:
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'Most significant of all, they learned that the HQ functions varied with the
characteristics of the industries  in which they operated.'

De invloed van de bedrijfstak of de aard van de activiteiten is ook gebleken bij de case
studies. DSM en Getronics zijn beide gediversificeerd. De divisies van DSM kunnen op vele
gebieden samenwerken. Voorbeelden zijn interne leveringen van halffabrikaten, technologie,

logistiek en marketing en verkoop. De samenwerking tussen de units van Getronics beperkt

zich echter voornamelijk tot de gezamenlijke marktbenadering.

Al met al lijkt het zinvol om op een of andere wijze rekening te houden met de bedrijfstak-

ken waarin de concerns actief zijn. Tijdens de interviews hebben de respondenten de
activiteit waarmee hun concern het grootste deel van zon omzet behaalt genoemd. Vervol-
gens is hieraan een SBI-code toegekend (Standaard Bedrijfs Indeling, CBS, 1982). Deze
code kan niet direct als controlemaatstaf ingezet worden. De veelheid aan toegekende codes

leidt namelijk tot interpretatieproblemen.
Om deze problemen tegen te gaan is de dummyvariabele hoofdaaiviteit gedefinieerd. Deze

kent twee mogelijke waarden: nul en Bln. De waarde nul wordt toegekend aan concerns

waarvan het eerste cijfer van de gevonden SBI-code een twee of een drie is. Concerns in
deze groep behalen het grootste deel van hun omzet met industri8le activiteiten. De resteren-

de concerns krijgen de waarde 66n. Het eerste cijfer van de SBI-code is in hun geval een
vijf, zes, zeven of acht. Concerns in deze groep zijn hoofdzakelijk actief in de bouwnijver-
heid, handel, transport of financiele en zakelijke dienstverlening.
De achtergrond hiervan is de veronderstelde aanwezigheid van synergiepotentieel, die,
conform het in het vorige hoofdstuk behandelde theoretische kader, van invloed is op de
relaties tussen het hoofdkantoor en de units. Denkbaar is dat concerns in de eerste groep een
gemiddeld tot omvangrijk potentieel voor het bereiken van synergie bezitten, terwijl dit
potentieel bij concerns in de tweede groep gering tot gemiddeld is. Deze verwachting wordt
tot op zekere hoogte ondersteund door een negatieve correlatie tussen de variabele hoofdacti-
viteit en de mate van uitwisseling van technologische kennis tussen units (coefficient -0.235,
p = 0.028). Door de uitwisseling van technologische kennis kan synergie bereikt worden

(Porter, 1987). De maatstaf is bepaald door de respondenten op een vijfpunts Likert-schaal
de mate waarin de units in hun concern technologische kennis uitwisselen aan te laten

kruisen.

§5.5 Multipele regressie

Toetsing van de hypothese impliceert dat de afstemming van de besturing op de gevolgde
diversificatiestrategie beoordeeld moet worden. De techniek die hiervoor gebruikt kan
worden is multipele lineaire regressie. Het basismodel hiervan wordt weergegeven door de
volgende vergelijking:
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Y= Bo + B,Xl + #2X2 + · · · + 4XJ + E.

Hierbij geldt:
Y         = afhankelijke variabele (i.c. een maatstaf voor de besturing van units door het

hoofdkantoor),
X  onafhankelijke variabelej (i.c. een diversificatiemaatstaf),
B                  intercept of constante term (ofwel de verwachte waarde van Y wanneer alle

waarden van de X-en gelijk aan nul zijn),
B                        hellingshoek van onafhankelijke variabele j (ofwel de verwachte verandering

in Y wanneer de waarde van N met een toeneemt, gegeven dat de waarden
van alle andere X-en constant blijven) en

                error term of storingsterm (omvat de effecten van alle verwaarloosde facto-

ren).

Aan de hand van de schattingen van de 4's kan nu de afstemming van de besturing op de
diversificatiestrategie beoordeeld worden. Van belang is het teken van de schattingen.
Wanneer dit teken conform de in het vorige hoofdstuk uiteengezette theorie is, zou geconclu-
deerd kunnen worden dat de hoofdkantoren van de betreffende concerns hun besturing goed
afstemmen op de diversificatiestrategie.
Voorafgaand aan het trekken van een dergelijke conclusie moet uiteraard bepaald worden of
de gevonden B's voldoende significant zijn. Hiervoor wordt een t-toets ingezet (zie bijvoor-
beeld Madsen en Moeschberger, 1983, p. 410 en p. 456). Moderne statistische computer-
programma's genereren voor elke 4 niet alleen de t-waarde, maar ook het exacte bijbeho-
rende tweezijdige significantieniveau (Noruais, 1993). Bij eenzijdige onderzoekshypothesen
kan dit gehalveerd worden (Norusis, 1991). In dit onderzoek wordt voor de controlevariabe-
len uitgegaan van tweezijdige onderzoekshypothesen (dat wil zeggen 4 0 0). Bij deze
variabelen bestaan namelijk voorafgaand aan de analyse geen duidelijke verwachtingen ten
aanzien van de richting van de Bl (zie Hildebrand en Ott, 1987, p. 258). Aangezien dergelij-
ke verwachtingen wel aanwezig zijn bij de diversificatiemaatstaven, worden hiervoor
eenzijdige onderzoekshypothesen genomen (dat wil zeggen 4  <  0 of Bi  > 0) Wanneer nu
het teken van de schatting van de B van een diversificatiemaatstaf conform de verwachting
blijkt te zijn en het gevonden eenzijdige significantieniveau bovendien geringer is dan 0.05,
dan wordt geconcludeerd dat de hoofdkantoren van de betrokken concerns hun besturing
goed afstemmen op de diversificatiestrategie.

21

21 De beheersingsmaatstaf centralisatie van herstructurering vormt hierop een uitzondering.
Overeenkomstig het theoretische kader uit hoofdstuk vier zouden concerns dit construct niet af
moeten stemmen op de diversificatiestrategie. Een significante A impliceert daarom eigenlijk
dat de concerns in kwestie geen goede afstenlming kennen tussen de beheersing en de
diversificatiestrategie.
Chatterjee (1990) behandelt een vergelijkbaar geval.   Een  van zijn hypothesen voorspelt  dat  de
groeivoet van een bedrijfstak die betreden wordt geen invloed zou moeten hebben op de keuze
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Het basismodel wordt op vier manieren gemodificeerd. Dit wordt geillustreerd aan de hand
van  figuur 5.2.

afl;ankelijke                     1besturingsmaatstaf                                                                         1,
variabele L

1_ _      _-  _.L  __

prestatie- lug  11  =groep
------1-

ona ankelijke                                                                     1

variabelen:  i               _  _
stap 1 controlemaatstaven

. ..1,

totale       I niet-vcrwante i
- niet-verwante

torale '

en verwantestap 2            diversificatie      I'   2 verwante    ,         diversificatie   ,  '1versificatie
1 -_ |    diversificatie   |1 11

a            b              c            d

Figuur  5.2  Analysemethodiek

Allereerst worden voor elke in subparagraaf 5.4.2 beschreven besturingsmaatstaf afzonderlij-
ke analyses uitgevoerd. In termen van multipele regressie betekent dit dat de afhankelijke
variabele (Y) telkens verschilt. Zoals reeds aan het begin van deze paragraaf vermeld is,
worden de besturingsmaatstaven immers als afhankelijke variabele in de regressie-analyses
opgevoerd.
Teneinde de these te kunnen toetsen dienen goed presterende concerns vergeleken te worden
met slecht presterende concerns inzake de aanpassing van de besturing aan de diversificatie-
strategie (zie hoofdstuk  vier). De tweede modificatie houdt  dan  ook  in  dat voor beide
groepen van concerns separate analyses uitgevoerd worden. De grens tussen beide groepen
wordt getrokken bij de mediaan van het construct financiele prestaties (zie subparagraaf
5.4.3). Aldus ontstaan een groep met vierendertig lage en een groep met drieendertig hoge
presteerders.
De hier gekozen benadering wordt eveneens toegepast door Chatterjee en Wernerfelt (1991)

van de toetredingsvorm. De hypothese wordt in het empirisch onderzoek ondersteund, omdat
de B niet significant blijkt te zijn. Daarbij gebruikt hij een tweezijdige toets. De hier gebruikte
eenzijdige toets is in dit geval kritischer.
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in hun onderzoek naar het verband tussen resources en diversificatie. Deze onderzoekers
leggen overigens de grens tussen hoge en lage presteerders bij het gemiddelde (de ,nean) van
de prestatiemaatstaf (Chatterjee en Wernerfelt,  1991, p. 39). Dit resulteert in subsaniples die

qua omvang nodeloos verschillen.
De derde modificatie heeft betrekking op de onafhankelijke variabelen. Naast de diversifica-
tiemaatstaven (uit subparagraaf 5.4.1) worden de controlemaatstaven (uit subparagraaf 5.4.4)

als onafhankelijke variabelen ingebracht. Het inbrengen van de controlevariabelen geschiedt
in de eerste stap van de regressie-analyse. Vervolgens worden hieraan in de tweede stap de

diversificatiemaatstaven toegevoegd. Een dergelijke stapsgewijze benadering biedt de
mogelijkheid om te beoordelen wat de toegevoegde waarde van de diversificatiemaatstaven is
in termen van de verklaarde variantie (zie bijvoorbeeld Gomez-Mejia, 1992, p. 388). Deze
beoordeling kan plaatsvinden aan de hand van de toename van de coe#icient Of determinati-

on, ofwel R2 Simpel gesteld duidt R  aan het deel van de totale variantie van de afhankelijke

variabele dat verklaard wordt door de onafhankelijke variabelen (zie bijvoorbeeld Madsen en

Moeschberger, 1983, p. 457; NoruAis, 1991, p. 382). Bij de presentatie van de resultaten

van de analyses in het volgende hoofdstuk worden de bij elke stap behorende RE, alsook de
toename hierin getoond. Bovendien wordt de significantie van deze toename aangeduid.

Deze is gebaseerd op een F-toets voor de toename in R2, zoals beschreven door Hildebrand

en Ott (1987, p. 498-499).
De uitkomsten van de meer gebruikelijke general linear test (zie bijvoorbeeld Madsen en

Moeschberger, 1983, p. 456; Noruais, 1991, p. 383) worden niet gegeven, aangezien deze
hier weinig additionele informatie lijkt te bieden. De nulhypothese van deze toets houdt in
dat  alle Bis gelijk aan nul zijn. Het is mogelijk dat deze hypothese verworpen wordt, terwijl
uit de t-toetsen voor de 01's blijkt dat geen enkele individuele schatting significant is. Dit kan
veroorzaakt worden door hoge correlaties tussen de onafhankelijke variabelen (Hildebrand
en Ott,  1987).
Correlaties tussen de onafhankelijke variabelen, ook wel aangeduid als collineariteit of
multicollinariteit, hoeven op zich geen probleem te vormen, maar hoge correlaties leiden tot
moeilijkheden bij het schatten van de Bj's (Hildebrand en Ott, 1987). Geschat moet worden
de verwachte verandering in de afhankelijke variabele Y wanneer de waarde van een
onafhankelijke variabele X  met een toeneemt, gegeven dat de waarden van alle andere
onafhankelijke variabelen constant blijven. In geval van hoge correlaties blijven die andere
onafhankelijke variabelen niet constant, doch nemen ook toe indien de waarde van )9 stijgt

(Hildebrand en Ott,  1987). Om te kunnen beoordelen of sprake is van hoge correlaties tussen
de maatstaven wordt bij de behandeling van de resultaten van de multipele regressie in het
volgende hoofdstuk (§6.4) een correlatiematrix getoond.
Op voorhand kunnen reeds sterke correlaties verwacht worden tussen totale diversificatie en
niet-verwante diversificatie en tussen totale diversificatie en verwante diversificatie. In
subparagraaf 5.4.1 is namelijk aangegeven dat totale diversificatie gelijk  is  aan de  som  van

niet-verwante en verwante diversificatie. Derhalve wordt de vierde en laatste modificatie van
het basismodel aangebracht. Deze houdt in dat totale diversificatie enerzijds en niet-verwante
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en verwante diversificatie anderzijds afzonderlijk geanalyseerd worden. Niet-verwante
diversificatie en verwante diversificatie hangen niet per definitie samen en worden daarom

gezamenlijk geanalyseerd.

Het geheel recapitulerend worden per besturingsmaatstaf vier regressie-analyses uitgevoerd
(zie nogmaals figuur 5.2):
a)      voor de groep met lage presteerders, met de controlemaatstaven (ingebracht in stap

1) en totale diversificatie (ingebracht in stap 2) als onafhankelijke variabelen;
b)        eveneens voor de groep met lage presteerders, met de controlemaatstaven (ingebracht

in stap 1) en niet-verwante en verwante diversificatie (ingebracht in stap 2) als
onafhankelijke variabelen;

c)      voor de groep met hoge presteerders, met de controlemaatstaven (ingebracht in stap
1) en totale diversificatie (ingebracht in stap 2) als onafhankelijke variabelen;

d)    eveneens voor de groep met hoge presteerders, met de controlemaatstaven (inge-
bracht  in  stap   1) en niet-verwante en verwante diversificatie (ingebracht  in  stap  2)  als
onafhankelijke variabelen.

De besturingsmaatstaf figureert in al deze gevallen als de afhankelijke variabele.22

§5.6 Samenvatting

In dit hoofdstuk is de methodologie die toegepast wordt om de hypothesen te toetsen
behandeld. De toetsing geschiedt met behulp van multipele regressie (zie §5.5). Maatstaven
voor de besturing van de units door het hoofdkantoor vormen hierbij de afhankelijke
variabelen. De onafhankelijke variabelen zijn diverse diversificatiemaatstaven en controleva-
riabelen. Voor financieel goed presterende en financieel slecht presterende concerns worden

22Gomez-Mejia (1992) kiest voor de ondernemingsprestaties als afhankelijke variabele. Een
van de onafhankelijke variabelen in zijn onderzoek is een interactieterm, die gelijk is aan het
produkt van de scores op de maatstaven voor de diversificatie- en de beloningsstrategie. Op
deze wijze kunnen de gevolgen van een match tussen de diversificatie- en de beloningsstrategie
voor de ondernemingsprestaties onderzocht worden.
Een dergelijke aanpak stuit in dit onderzoek echter op problemen inzake de specificatie van de
interactieterm. Conform Gomez-Mejia (1992, p. 387) en Madsen en Moeschberger (1983, p.
469) zou de interactieterm berekend kunnen worden als het produkt van de scores op een
diversificatiemaatstaf en een beheersingsmaatstaf. Dan blijkt echter dat 66n bepaalde waarde
van de interactieterm geassocieerd kan worden met diverse scores op de maatstaf prestaties en
andersom. Mogelijke oplossingen, zoals het normaliseren, dichotomiseren en trichotomiseren
van de maatstaven, blijken de problemen weliswaar te verzachten, doch niet te elimineren. De
beschreven opsplitsing in een groep met lage en een groep met hoge presteerders biedt de
mogelijkheid om toch een verband te kunnen leggen tussen enerzijds de afstemming van de
beheersing op de diversificatiestrategie en anderzijds de prestaties, zij het dat dit verband
minder direct is dan in de studie van Gomez-Mejia (1992).
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separate analyses uitgevoerd. Aan de hand van de hellingshoek (B) kan de afstemming van
de besturing op de diversificatiestrategie in beide subsainples vergeleken worden.
Hieruit kan opgemaakt worden dat maatstaven ontwikkeld moeten worden voor de besturing,
de    diversificatiestrategie, de controlevariabelen    en de financiele prestaties. De meeste

maatstaven kunnen opgevat worden als constructen, die niet direct waarneembaar zijn, maar
naar verwachting wel gemeten kunnen worden door middel van indicatorvariabelen. In

paragraaf 5.4 zijn de maatstaven alsmede hun mogelijke indicatoren beschreven.
Met behulp van confirmatieve factoranalyse kan nagegaan worden of de constructen
inderdaad gemeten kunnen worden aan de hand van de voorgestelde indicatorvariabelen.
Confirmatieve factoranalyse wordt uitgevoerd met behulp van LISREL. Omdat LISREL een
betrekkelijk onbekende techniek is, is aan de uitleg daarvan een afzonderlijke paragraaf

(§5.3) gewijd.
Toetsing van de verwachtingen aangaande de constructen en hun indicatoren en van de these

vereist de beschikbaarheid van data. In paragraaf 5.2 is dan ook ingegaan op de dataverza-
meling. Concerns waarbij data verzameld kunnen worden, dienen te voldoen aan een aantal

criteria. Zij moeten bijvoorbeeld Nederlands en beursgenoteerd te zijn en mogen geen
dochteronderneming zijn. In circa 85 procent van dergelijke concerns bleek bereidheid te
bestaan om medewerking te verlenen aan het onderzoek. De benodigde gegevens zijn vooral
verzameld in persoonlijke gesprekken met functionarissen van de betrokken concerns.
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Hoofdstuk 6 Resultaten survey

§6.1  Inleiding

Het doel van dit hoofdstuk is het toetsen van de in hoofdstuk vier ontwikkelde hypothesen

met behulp van de methodologie die in het vorige hoofdstuk uiteengezet is. In paragraaf 6.2
worden enkele descriptieve gegevens van de in de steekproef opgenomen concerns getoond.
Aansluitend worden in paragraaf 6.3 de resultaten van de confirmatieve factoranalyse met
behulp van LISREL besproken. De regressie-analyse vindt plaats in paragraaf 6.4. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en conclusies (§6.5). Hierin staat de
toetsing van de hypothesen centraal.

§6.2 Gegevens concerns

De gegevens die in deze paragraaf gepresenteerd worden, hebben betrekking op de omvang
en de activiteiten van de onderzochte concerns en de omvang en de kosten van hun hoofd-
kantoren.

aantal concerns
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Figuur 6.1 geeft een indruk van de omvang van de concerns. Het gehanteerde criterium is

het totale aantal medewerkers van de concerns, gemiddeld over de jaren 1992 en 1993. De
horizontale as toont de verschillende grootteklassen die gedefinieerd zijn. Op de verticale as

is het aantal concerns per grootteklasse afgebeeld.
Veel concerns zijn betrekkelijk klein. De mediaan ligt bij 2.300 medewerkers. Het kleinste

concern telt slechts iets meer dan tweehonderdvijftig medewerkers. Er zijn echter ook enkele

uitschieters naar boven met tussen de twee- en driehonderdduizend medewerkers.
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Figuur 6.2 Belangrijkste activiteit concerns

Voor het overzicht van de activiteiten van de onderzochte concerns is uitgegaan van de
belangrijkste activiteit  van elk concern. Als belangrijkste activiteit wordt gezien de activiteit
waarmee het betreffende concern    in    1993 het grootste   deel    van zijn omzet behaalt.    De

verschillende belangrijkste activiteiten blijken ondergebracht te kunnen worden in zes
sectoren. Figuur 6.2 geeft per sector aan het percentage van de concerns waarvan de

belangrijkste activiteit bij deze sector ondergebracht kan worden.
Veruit de meeste concerns blijken het grootste deel van hun omzet met industriele activiteiten

te genereren. De sector handel is betrekkelijk goed gerepresenteerd in het onderzoek.
Dienstverlening, aanneming, transport en uitgeverij zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Aan de hand van figuur 6.3 kan een beeld verkregen worden van de omvang van de
hoofdkantoren. Als criterium is gekozen het aantal medewerkers van de hoofdkantoren,
inclusief de raad van bestuur c.q. concerndirectie. Acht klassen zijn gedefinieerd. Deze zijn
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weergegeven op de horizontale as. De verticale as laat het aantal concerns per klasse zien.
Bij twee concerns telt het hoofdkantoor minder dan vijf medewerkers. Het andere uiterste
wordt gevormd door twee concerns met meer dan duizend medewerkers. De mediaan ligt
veel lager, namelijk bij achtendertig medewerkers. Voor wat betreft het aantal medewerkers
van het hoofdkantoor uitgedrukt als percentage van het totale aantal medewerkers van het
concern ligt de mediaan bij 1.17 procent. Het gemiddelde  is hier 3.06 procent.

aantal concerns
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medewerkersklasse

Figuur 6.3 Aantal concerns per klasse aantal hoofdkantoonnedewerkers

Tenslotte volgt nog een schets van de kosten van het hoofdkantoor, zoals die in de boekhou-
ding van de concerns opgenomen worden. Opgemerkt moet worden dat de gegevens van elf
concerns ontbreken. In deze gevallen konden of wilden de functionarissen de gewenste
gegevens niet prijsgeven.
In absolute bedragen gemeten varieren de jaarlijkse kosten van de hoofdkantoren van een
miljoen tot bijna een miljard gulden. De mediaan is 9.68 miljoen gulden, terwijl het
gemiddelde bijna 53 miljoen gulden bedraagt.
De bedragen kunnen ook gerelateerd worden aan de totale jaaromzet van de concerns.

Hiertoe zijn de kosten gedeeld door de omzet. Het resultaat is opgesplitst in acht klassen, die
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afgebeeld zijn op de horizontale as van figuur 6.4. De verticale as toont weer de aantallen
concerns per klasse. De mediaan  ligt  hier  bij 1.24 procent  en het gemiddelde  bij   1.84
procent. Het laagste gemeten percentage is 0.13 procent. Het hoogste percentage is 8.40
procent. Dit percentage hoort niet bij het concern dat in absolute termen de hoogste kosten
met zich meebrengt.  Bij dit concern maken de kosten 1.63 procent van de omzet uit.

aantal concerns

1315      12
10".-1

9

10

In,0j
0-0.5 0.5-1 1-1.5 1.5-2 2-3 3-5 5-7 7-9

klasse percentage van concemonlzet

Figuur 6.4 Aantal concerns per klasse hoofdkantoorkosten in procenten van de concernomzet

§6.3 Resultaten confirmatieve factoranalyse

Deze paragraaf bevat de uitkomsten van de confirmatieve factoranalyse die uitgevoerd is met
behulp van LISREL. Hierbij wordt de volgorde uit paragraaf 5.4 aangehouden. Aldus wordt

achtereenvolgens ingegaan op de meetmodellen voor diversificatie (6.3.1), besturing (6.3.2),
fmancitle prestaties (6.3.3) en controle (6.3.4). De resultaten worden in gecondenseerde
vorm weergegeven in de vorm van paddiagrammen en een tabel en bovendien toegelicht.
Elk meetmodel wordt, conform figuur 5.1, afgebeeld  als een paddiagram. Hierin zijn een of
meerdere constructen en hun indicatorvariabelen opgenomen. Daarnaast worden de
parameterschattingen (A's, 6's en, indien het meetmodel meerdere Constructen bevat, 49's)
en, tussen haakjes, hun t-Waarden weergegeven. Voor de volledigheid worden onder de
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indicatorvariabelen de bijbehorende SMC's getoond.
In 66n tabel (6.1) worden  voor elk meetmodel  de Ad alsmede het aantal vrijheidsgraden en de
P-waarde die daarbij horen, de GFI, de AGFI en de RMR getoond. Hiervan zijn uitgezon-
derd de meetmodellen die slechts twee of drie indicatorvariabelen tellen. In die gevallen is
het aantal vrijheidsgraden gelijk aan nul, gegeven de veronderstelde matrices (zie §5.3) en de
toegevoegde restricties   bij twee indicatorvariabelen   (zie de subparagrafen   5.4.1   en  5.4.4).

De waarden van de genoemde gegevens zijn dan immer 0 (9),0 (aantal vrijheidsgraden), 1

(P-waarde), 1 (GFI), 1 (AGFI) en onbekend (RMR).
Bij de toelichting op dergelijke modellen worden de MI's (modification indices) niet aan de
orde gesteld. Deze zijn in het vorige hoofdstuk gedefinieerd als de verwachte verlaging in de
X  als gevolg van het loslaten van een enkele beperking. In een model met nul vrijheidsgra-
den is het loslaten van een beperking niet mogelijk. Bij de andere modellen worden de MI's
die kunnen leiden tot zinvolle verbeteringen in de fit genoemd.

De skewness en kurtosis van de indicatorvariabelen worden enkel gerapporteerd wanneer zij
suggereren dat de veronderstelde normale verdeling in ernstige mate geweld wordt aange-
daan.

De getoonde resultaten zijn gebaseerd op toepassing van de schattingsmethode ML. De
resultaten van GLS worden niet gegeven, aangezien zij daarvan slechts in geringe mate
blijken af te wijken.

6.3.1 Diversificatie
Overeenkomstig subparagraaf 5.4.1 zijn zes entropiemaatstaven berekend. Deze vormen de
mogelijke indicatoren van drie diversificatieconstructen. De drie bijbehorende meetmodellen

zijn alle opgenomen in figuur 6.5.
Zichtbaar is, dat de A's aan elkaar gelijkgesteld zijn. Door het aanbrengen van deze restrictie
wordt het aantal vrijheidsgraden gelijk aan nul. Hierdoor zijn de modellen te schatten, maar
kunnen geen uitspraken over de algehele fit van elk model gedaan worden. De t-waarden
van de A's en de SMC's zijn alle hoog. Hiervan uitgaande lijken de zes entropiemaatstaven
goede indicatoren te zijn van de constructen. Derhalve zijn maatstaven voor totale, niet-
verwante en verwante diversificatie aangemaakt door vermenigvuldiging van de scores van

elk concern op de entropiemaatstaven met de factor scores regressions. Uit de factor scores

regressions blijkt overigens dat de bijdragen van de entropiemaatstaf op concemniveau en de
entropiemaatstaf op unitniveau telkens in dezelfde orde van grootte liggen.

6.3.2 Besturing
In het kader van de besturing van units door hun hoofdkantoor zijn meetmodellen voor
centralisatie, coOrdinatie, beheersing en benoeming getoetst. Deze vier meetmodellen
worden in het navolgende behandeld.
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Figuur 6.5 Meetmodellen diversijicatie

Elk meetmodel telt meer dan drie indicatorvariabelen. Derhalve wordt het zinvol de
maatstaven voor de algehele fit te tonen. De scores van de modellen op deze maatstaven zijn
opgenomen in tabel 6.1.

Centralisatie
De gegevens inzake de algehele fit van het meetmodel voor centralisatie zijn te vinden in
tabel 6.1. Hierbij moet aangetekend worden dat de oplossing tot stand gekomen is na het
vrijlaten van twee elementen van « die niet op de diagonaal liggen. Het betreft de tweede en
vijfde (MI = 8.62) en de derde en vijfde indicatorvariabele (MI = 7.15) van het meetmo-

del. Aannemelijk is dat de mate waarin het hoofdkantoor de plannen van units op elkaar af
kan stemmen samenhangt met de mate waarin de centrale stafafdelingen gericht zijn op
ondersteuning van de units en de mate waarin niet-algemene en niet-financiele functies op het
hoofdkantoor aanwezig zijn, anders dan via de constructen centralisatie van functies en
centralisatie van strategiebepaling.    Door het vrijlaten   van de restricties    is   de   fit   van   het
model verbeterd. Desalniettemin is de waarde van de maatstaf X  niet zo fraai. De GFI,
AGFI en RMR laten daarentegen aardige scores zien.
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Criteria
2

X
Meetmodel goodness-of- adjusted good- root mean

(aantal vrijhei(is- jit index ness-of-fit index   squared residual
graden; (GFI) (AGFI) (RMR)

P-waarde)

centralisatie 27.326 0.916 0.798 0.0992

(15; 0.0262)

coOrdinatie 5.102 0.973 0.930 0.0363

(8; 0.747)

beheersing 5.222 0.974 0.921 0.0522

(7; 0.633)

benoeming 1.344 0.991 0.957 0.0230

(3; 0.719)

Tabel 6.1 Gegevens meetmodellen besturing

Aan de hand van figuur 6.6 kan het meetmodel meer in detail onderzocht worden. Het
construct centralisatie van functies blijkt goed gemeten te kunnen worden aan de hand van de
drie indicatorvariabelen. De mate waarin de centrale stafafdelingen gericht zijn op ondersteu-
ning van de units lijkt, afgaande op de A en 6, hun t-waarden en de SMC, de beste indicator

te Ziln
Ook voor wat betreft het construct centralisatie van strategiebepaling lijken de twee
indicatorvariabelen goede meetinstrumenten. Daarbij moet wel de kanttekening geplaatst
worden dat de mate waarin strategische c.q. lange termijn plannen voor de units worden
opgesteld door de units zelf of door het hoofdkantoor een flinke afwijking van de veronder-
stelde normale verdeling te zien geeft. De skewness en kurtosis van deze indicator zijn 1.652
respectievelijk 4.422. Dit impliceert dat enige voorzichtigheid bij de interpretatie in acht
genomen moet worden, temeer daar de indicator ordinaal geschaald is. Hier staat tegenover
dat de t-waarde van de X betrekkelijk hoog is.
De validiteit van de drie indicatorvariabelen van centralisatie van herstructurering tenslotte
lijkt uitstekend te zijn.

In figuur 6.6 zijn ook de 40's en hun t-waarden opgenomen. Hieruit blijkt dat slechts de
centralisatie van functies en de centralisatie van herstructurering op significante wijze
samenhangen. Wellicht zijn capaciteiten voor het laatste alleen aanwezig bij voldoende
centralisatie van functies. Soortgelijke verbanden met centralisatie van strategiebepaling
ontbreken.
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Figuur 6.6 Meetmodel centralisatie

Hieraan kan nog worden toegevoegd dat bij wijze van proef een derde indicatorvariabele
voor centralisatie van strategiebepaling opgenomen is. Deze houdt in de mate waarin het
strategische c.q lange termijn plan voor het concern in zijn geheel wordt opgesteld door de
units of door het hoofdkantoor. De indicator bleek echter bij de schatting van het meetmodel
problemen te veroorzaken. Het model blijkt dan zelfs na tweehonderd iteraties niet te
convergeren. Nadere bestudering van de frequenties van de indicator toont dat de strategie-

bepaling voor het gehele concern in de verreweg meeste gevallen geheel voor rekening van
het hoofdkantoor is.  Dit komt overeen met het literatuuroverzicht (zie subparagraaf 2.4.2) en
de  bevindingen  van  de case studies.

CoOrdinatie
De gegevens aangaande de algehele fit van het meetmodel voor coijrdinatie zijn opgenomen
in tabel 6.1. Net als bij het model voor centralisatie is de fit verbeterd door het vrijlaten van
een niet-diagonaal element van «. Het betreft de eerste en de tweede indicatorvariabele (MI
= 4.49). Wellicht vereenvoudigt het gebruik van dezelfde standaards het houden van
toezicht op samenwerking en intervenieren bij problemen, zodanig dat beide indicatoren op
andere wijze dan via het construct coOrdinatie samenhangen. De resulterende X  impliceert,
samen met de GFI, AGFI en RMR, dat de algehele fit van het meetmodel goed is.
Aan de hand van figuur 6.7 kunnen ook uitspraken gedaan worden over de individuele
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Figuur 6.7 Meetmodel coOrdinatie

indicatorvariabelen. Op basis van de A's en hun t-waarden kan geconcludeerd worden dat de
indicatoren alle goede meetinstrumenten van het construct coOrdinatie zijn. De meting is niet
perfect: de 6's wijken alle significant af van nul en de SMC's zijn niet bijzonder hoog.

Beheersing
Het oorspronkelijke meetmodel voor beheersing blijkt zelfs na een groot aantal iteraties niet
te convergeren. Dit verandert nadat gebruik gemaakt is van de mogelijkheid om een
indicatorvariabele te vervangen. Het betreft de derde indicatorvariabele van het construct
beloning. Deze wordt omschreven als de mate waarin de beloning van unitmanagers
gebaseerd is op de prestaties van het gehele concern dan wel de prestaties van de individuele
units waaraan zij leiding geven. De variabele is gesubstitueerd door de respons op de vraag
in hoeverre de beloning van unitmanagers afhankelijk is van de mate waarin deze erin
geslaagd zijn samenwerkingsrelaties met andere units aan te gaan. De scores op deze vraag
moesten uiteraard omgecodeerd worden.
Het meetmodel voor beheersing omvat zes indicatorvariabelen, zodat een oordeel geveld kan
worden over de algehele fit. Ook hier is de fit het resultaat van het vrijlaten van een niet-
diagonaal element van «. Het gaat hier om de eerste en de vierde indicatorvariabele van het
construct financiele beloning (MI = 4.23). De basis voor en de hoogte van de bonus die
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unitmanagers ontvangen zijn niet alleen via het gemeenschappelijke achterliggende construct,
maar ook op een meer directe wijze gerelateerd. Afgaande op de gegevens uit tabel 6.1  is de

algehele fit van het model goed.
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Figuur 6.8 Meetmodel beheersing

Het meetmodel voor beheersing is afgebeeld in figuur 6.8. Het construct financiele beoorde-
ling lijkt adequaat gemeten te kunnen worden aan de hand van de twee indicatorvariabelen.
Ook de vier indicatoren van fwanciele beloning lijken goede meetinstrumenten te zijn van
het construct. Blijkbaar passen zowel de determinanten als de hoogte van de beloning in 66n
model. Daarbij   moet wel aangemerkt worden  dat de gemiddelde hoogte  van de prestatiebo-
nus die de managers van de units jaarlijks ontvangen een afwijking van de veronderstelde

normale verdeling te zien geeft. De skewness en kurtosis van deze indicatorvariabele zijn
1.562 respectievelijk 4.207. Enige voorzichtigheid is dus op haar plaats. De hoogte van de t-
waarde van de X biedt een redelijke veiligheidsmarge om desalniettemin te kunnen conclude-
ren dat de indicator een goed meetinstrument is voor het construct financiele beloning.
Uit de hoogte van de 9 en de bijbehorende t-waarde kan opgemaakt worden dat, zoals

wellicht verwacht, de constructen financiele beoordeling en financiale beloning aan elkaar

gerelateerd zijn.
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Figuur 6.9 Meetmodel benoeming

Benoeming
De gegevens uit tabel 6.1 suggereren dat de algehele fit van het meetmodel voor benoeming
in   orde is. Daarbij    is het element   van   08 dat betrekking heeft   op de eerste   en de derde
indicatorvariabele van het meetmodel vrijgelaten (MI = 4.98). Voorstelbaar is dat de mate
waarin de benoeming van managers van subunits geschiedt door de units of door het
hoofdkantoor en de mate waarin managers van units afkomstig zijn van de eigen unit of van
andere units op directe wijze samenhangen, naast de samenhang via de achterliggende
constructen.
Figuur 6.9 toont het meetmodel. Selectie lijkt goed gemeten te kunnen worden aan de hand
van de twee indicatorvariabelen. Hierbij moet wel een kanttekening geplaatst worden. De
tweede indicator, zijnde de mate waarin de benoeming van andere medewerkers van units
door de units of door het hoofdkantoor geschiedt, wijkt ernstig af van de veronderstelde
normale verdeling. De skewness en de kurtosis van deze indicator zijn 2.463 respectievelijk
6.228. De interpretatie dient daarom enigermate behoedzaam plaats te vinden. De t-Waarde
van de A is echter behoorlijk hoog, waaruit afgeleid kan worden dat de indicator toch een
adequaat meetinstrument  voor het construct selectie  is.
De X's en bijbehorende t-waarden van de drie indicatoren van het construct uitwisseling zijn
alle hoog. Op grond hiervan mag geconcludeerd worden dat het hier gaat om goede
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meetinstrumenten voor het construct.
Figuur 6.9 bevat ook de g en haar t-waarde. Zoals vermoed mocht worden, blijken de
constructen selectie en uitwisseling samen te hangen.
Als overigens aan het construct selectie een derde indicatorvariabele toegevoegd wordt,
convergeert het meetmodel zelfs na tweehonderd iteraties niet. De derde indicatorvariabele
betreft de mate waarin de benoeming van de managers van de units geschiedt door de units
of door het hoofdkantoor. Deze benoeming blijkt vrijwel zonder uitzondering een exclusieve
aangelegenheid voor het hoofdkantoor in plaats van voor de units te zijn. Dit mocht ook
reeds op grond van de case studies en Hall (1987) en Mintzberg (1979) verwacht worden.

6.3.3 Financiale prestaties
Door het ontbreken van vrijheidsgraden kan de algehele fit van het meetmodel voor
financiele prestaties moeilijk beoordeeld worden. Uitspraken op het niveau van de indicator-
variablen zijn echter weI mogelijk. Uitgaande van de t-waarden van de A' s (zie figuur 6.10)

mag de conclusie getrokken worden dat het construct financiele prestaties uitstekend gemeten
wordt door de drie indicatorvariabelen. Hieraan wordt enigszins afbreuk gedaan door de
gemiddelde rentabiliteit op de totale activa en de gemiddelde rentabiliteit op de omzet. Beide
indicatoren wijken enigszins af van de normale verdeling. De gemiddelde rentabiliteit op de
totale activa heeft scores van -.197 en 1.638 op de maatstaf voor de skewness respectievelijk
de maatstaf voor de kurtosis. De gemiddelde rentabiliteit op de omzet laat hierop scores van
059 respectievelijk 1.783 zien.  Dit lijkt niet gecorrigeerd te kunnen worden door middel van

transformaties.
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Figuur 6.10 Meet,nodel financiale prestaties



H. 6 RESULTATEN SURVEY 219

6.3.4 Controle
In deze subparagraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op de omvang en de internationalisa-
tie van concerns. De derde controlevariabele, voor de hoofdactiviteit van concerns, wordt
hier niet behandeld, aangezien deze niet gegenereerd wordt met behulp van LISREL.

Omvang
Figuur 6.11 toont het meetmodel  voor de omvang van concerns. Gezien het aantal vrijheids-

graden worden wederom geen uitlatingen gedaan inzake de algehele   fit   van het model.
Afgaande op hoogte van de A's, hun t-waarden en de SMC's lijkt elke indicatorvariabele een
uitstekend meetinstrument te zijn voor het construct omvang. Het maken van enig voorbe-
houd bij de t-waarden lijkt niet of nauwelijks aan de orde te zijn, onder meer omdat, als
gevolg van de logaritmische transformaties, niet in sterke mate afgeweken wordt van de
veronderstelde normale verdeling.
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Figuur 6.11 Meetmodel omvang

Internationalisatie
Het  meetmodel   van het construct inter,lationalisatie is weergegeven in figuur  6.12.   In  de
figuur is waarneembaar dat de A's aan elkaar gelijkgesteld zijn. Hierdoor is het model te
schatten, hoewel nog steeds geen zinvolle uitspraken voor wat betreft de algehele fit te doen

ziln

De A's zijn niet zo hoog, maar wel significant. Hierbij hoeft weinig reserve in acht genomen
te worden, onder meer omdat de normale verdeling in voldoende mate benaderd wordt. Uit
de SMC's en de hoogte van de 6's kan afgeleid worden dat de geografische spreiding op
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Figuur 6.12 Meetmode[ internationalisatie

concemniveau (GCT) een betere indicator is van het construct internationalisatie dan de
geografische spreiding op unitniveau  (GUT).   Dit komt eveneens tot uitdrukking  in de hoogte
van de factor scores regressions van de twee indicatorvariabelen. GCT speelt met een
waarde van  1.393 een grotere rol bij de totstandkoming van de controlemaatstaf internationa-
lisatie dan GUT, dat hier een waarde van 0.498 heeft.

§6.4 Resultaten multipele regressie

Tabel 6.2 bevat de correlaties tussen alle maatstaven, alsmede het gemiddelde en de
standaarddeviatie van elke maatstaf. Aan de hand van de hoogte van de correlaties tussen de
onathankelijke variabelen (een tot en met zes) kan nagegaan worden of problemen zullen
ontstaan bij het schatten van de 4's. Een moeilijkheid hierbij is dat er geen duidelijke
grenzen getrokken kunnen worden. De correlaties zijn in ieder geval alle lager dan de grens
van 0.82 die Frambach (1993, p. 161), daarbij refererend aan Blau en Schoenherr (1971) en
aan Kimberly en Evanisko (1981), hanteert. De correlaties tussen niet-verwante diversificatie
en totale diversificatie en tussen verwante diversificatie en totale diversificatie luken evenwel
hoog te zijn. Dit levert echter geen problemen op, omdat, zoals reeds vermeld is, afzonder-
lijke regressie-analyses gewijd worden aan totale diversificatie enerzijds en niet-verwante en
verwante diversificatie anderzijds. Verder kunnen de correlaties tussen totale diversificatie en
omvang en tussen verwante diversificatie en omvang nog als tamelijk hoog bestempeld

worden. Ook dit lukt niet problematisch, aangezien gekozen is voor een stapsgewijze
analyse. Hierdoor kan, zoals beschreven is, beoordeeld worden wat het opnemen van de
diversificatiemaatstaven toevoegt boven een model dat louter de controlevariabelen,
waaronder omvang, als onathankelijke variabelen kent.
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Maatstaf 12345678
1 omvang 1.000

2 intemationalisatie .188 1.000

3 hoofdactiviteit .049 -.337"        1.000

**

4 totale diversificatie .412 .065 ,076 1.000

5 niet-verwante diversificatie .107 .078 .184 .624** 1.000

6 verwante diversificatie 432" .032 ..055 .775" -.008 1.000

7 centralisatie functies .222 .098 -.054 .034 -.180 . 184 1.000

8 centralisatie strategiebepa- ..129 .054 -.064 -.288* -.070 ..306 .017 1.000

ling
9 centralisatie herstructure- -.198 -.122 -.177 -.226 ..256  -.078 -.213 .279*

ring

10 coOrdinatie .063 -.109 .021 -.096 -.162 -.008 .098 .018

11 financiele beoordeling .008 -.178 .192 .155 .098 .106 .051 -.108

12 financitle beloning -.130 .160 .174 .247' .141 .203 .062 -.126

13 selectie -.082 .092 -.151 -.045 -.012 -.050 .119 .144

14 uitwisseling .154 -.057 ..092 .092 -.057 .142 .225 -.006

15 financiele prestaties .159 .066 -.022 -.031 -.103 .045 .148 -.009

gemiddelde 12.766 1.554 .537 1.515 1.273 .585 .865 2.085

standaarddeviatie .998 .767 .502 .911 .868 .611 .294 .787

Maatstaf 9     10    11    12    13    14    15

9 centralisatie herstructure-
ring

1.000

10 coOrdinatie -.064 1.000

11 financiele beoordeling -.109 .033 1.000

12 financiele beloning -.231 -.172 .327**      1.000

13 selectie .140 .037 -.041 -.178 1.000

14 uitwisseling .046 .150 -.013 -.219 .223 1.000

15 financiele prestaties .047 .044 -.030 -.040 -.050 .100 1.000

gemiddelde 2.536 4.475 1.252 9.483 2.145 2.307 .705

standaarddeviatie .915 1.037 .351 6.162 .939 .730 .988

-p 5 .05. "pS .01, tweezijdig

Tabel 6.2 Correlatiematrix maaistaven

Ten aanzien van de overige maatstaven valt op dat financiele prestaties met geen enkele

andere maatstaf significant correleert. Uit het ontbreken van enige significante correlaties
tussen financiele prestaties en de diversificatiemaatstaven kan afgeleid worden dat de
aanbeveling 'stick to the knitting' (Peters en Waterman, 1982) hier geen opgang doet.
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Hieraan kan nog worden toegevoegd dat de gemiddelde scores van de twee onderscheiden

prestatiegroepen bij geen enkele maatstaf significant van elkaar verschillen. Deze uitspraak is
gebaseerd op een t-toets voor onafhankelijke gemiddelden, zoals bijvoorbeeld beschreven

door Nondis (1991).

De tabellen 6.3 tot en met 6.10 geven de resultaten van de regressie-analyses weer. Aan elke
besturingsmaatstaf is een afzonderlijke tabel gewijd.
In iedere tabel zijn voor zowel de groep bestaande uit laag presterende concerns als de groep
bestaande uit hoog presterende concerns drie kolommen gereserveerd. Hienan toont de
eerste kolom telkens de resultaten van het inbrengen van de controlemaatstaven voor

omvang, internationalisatie en hoofdactiviteit als onafhankelijke variabelen (stap een). De
tweede en derde kolom bevatten de resultaten van het hieraan toevoegen van totale diversifi-
catie respectievelijk niet-verwante en verwante diversificatie (stap twee).
Voor alle onafhankelijke variabelen worden de gestandaardiseerde regressiecoefficient (b2ta)
en het bijbehorende significantieniveau, althans indien dit lager is dan of gelijk aan 0.05,
gegeven. Verder is de bij elke stap behorende coefficient of determination (RD opgenomen.
Voor de tweede stap wordt eveneens de toename in deze W in vergelijking met de eerste

stap weergegeven. Tevens wordt het significantieniveau hiervan aangeduid, wederom enkel
voor die gevallen waarin dit lager  is dan of gelijk aan 0.05.

Onafhankelijke Lagepresteerders Hoge presteerdersvariabelen

omvang .096 .123 .102 .276 .332 .288

internationalisatie .307 .305 .307 -.121 -.122 .039

hoofdactiviteit .135 .157 .177 -.169 -.175 -.126

totale diversificatie -.118 -.088

niet-verwante diversificatie -.131 -.479**

verwante diversificatie -.070 .326

R  .113 .126 .130 .092 .096 .321

AR2 .013 .017 .005 .229
***

'p 59.05,-p 5 .01.-'p I .001, ' -p 5 .0001, tweezijdig voor bata's van controlevariabelen en voor AR2,
eenzijdig voor beta's van diversificatie

Tabel 6.3  Resultaten multipele  regressie centralisatiefuncties
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In tabel 6.3 zijn de resultaten van de analyses voor de besturingsmaatstaf centralisatie van
functies opgenomen. De beta's van de diversificatiemaatstaven zijn in de groep lage
presteerders weliswaar negatief, doch niet statistisch significant (althans niet beneden de

aangehouden grens van 0.05). Dit suggereert dat de mate van centralisatie van functies in
deze groep concerns in het algemeen niet afgestemd wordt op de diversificatiestrategie. Voor
de groep bestaande uit hoge presteerders is de beta van niet-verwante diversificatie negatief
en statistisch significant, hetgeen impliceert dat de betreffende concerns in het algemeen
minder centralisatie van functies kennen naarmate zij meer niet-verwant gediversificeerd
zijn. Met een AR2 van 0.229 is de toegevoegde waarde van de diversificatiemaatstaven
boven een model dat alleen de controlemaatstaven als onafhankelijke variabelen kent tamelijk

hoog en bovendien statistisch significant. Ten aanzien van de controlemaatstaven valt op dat
geen enkele bata statistisch significant is.

Onajhankelijke Lagepresteerders Hoge presteerdersvariabelen

omvang -.151 -.121 -.046 -.073 .291 .301

internationalisatie -.002 -.004 .001 .123 .117 .113

hoofdactiviteit -.218 -.194 -.284 .129 .093 .101

totale diversificatie -.133 -.574"

niet-verwante diversificatie .104 -.298

verwante diversificatie -.252 -.427*

Rf .078 .094 .147 .021 .218 .223

ARJ .016 .070 196" .201
***

"p fi .05,-'p 5.01, "- p I .001, '- p 5 .0001, tweezijdig voor baa's van controlevariabelen en voor AR2,

eenzijdig voor beta's van diversificatie

Tabel 6.4 Resultaten multipele regressie centratisatie strategiebepaling

Tabel 6.4 bevat de resultaten van de analyses voor centralisatie van strategiebepaling. De
btw's van de diversificatiemaatstaven zijn voor de groep bestaande uit lage presteerders
wederom niet significant. Hieruit kan worden afgeleid dat de betreffende concerns de
centralisatie van de strategiebepaling door de bank genomen niet aanpassen aan de diversifi-
catiestrategie. Concerns  in de groep  met hoge presteerders kiezen daarentegen voor minder
centralisatie van de strategiebepaling naarmate zij in sterkere mate totaal en verwant

gediversificeerd zijn. De beta's van beide diversificatiemaatstaven zijn immers negatief en
significant. De diversificatiemaatstaven voegen hier bovendien op statistisch significante
wijze verklaringskracht  toe  aan het basismodel.   Voor wat betreft de controlemaatstaven geldt
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wederom dat geen enkele baa significant is.

Onafhankelijke lage presteerders Hoge presteerdersvariabelen

omvang -.176 -.150 -.179 -.073 .096 .079

internationalisatie -.163 -.164 -.163 -.183 -.186 -.116

hoofdactiviteit -.389' -.367 -.339 -.075 -.092 -.067

totale diversificatie -.118 -.267

niet-verwante diversificatie -.147 -.330

verwante diversificatie -.051 -.025

R2 .198 .211 .217 .038 .081 .121

 R  .013 .019 .043 .083

-p C .05,-p  5.01,-p 5.001,-p 5 .0001, tweezijdig voor bata's van controlevariabelen en voor ARl,
eenzijdig voor baa's van diversificatie

Tabet  6.5   Resultaten  multipele  regressie  centralisatie  herstructurering

Bij de derde besturingsmaatstaf, centralisatie van herstructurering, is nu juist enkel de bdta
van een controlemaatstaf statistisch significant (zie tabel 6.5). Het betreft de btta van de
controlemaatstaf hoofdactiviteit voor de groep lage presteerders in de eerste stap van de
analyse. De interpretatie van deze negatieve beta is dat concerns met een niet-industriele
hoofdactiviteit in deze groep gemiddeld genomen minder centralisatie van herstructurering
kennen dan concerns met een industriele hoofdactiviteit. Dit effect is niet langer significant
na het toevoegen van de diversificatiemaatstaven in stap twee van de analyse. Zowel lage als
hoge presteerders stemmen de mate van centralisatie van herstructurering met op statistisch

significante wijze af op de diversificatiestrategie.

Het beeld bij coordinatie is hiermee vergelijkbaar (zie tabel 6.6). Wederom is alleen de bata
van een controlemaatstaf statistisch significant. Blijkbaar maken concerns in de groep met
lage presteerders doorgaans minder gebruik van coordinatiemechanismen naarmate zij meer
geYnternationaliseerd zijn. Dit geldt zowel in de eerste als de tweede stap van de analyse.
Afstemming tussen coOrdinatie en diversificatie lijkt noch in de groep met lage presteerders,
noch in de groep met hoge presteerders plaats te vinden.
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Onafhankelijke Lage presteerders Hoge presteerdersvariabelen

omvang .335 .377' .330 -.199 -.221 -.222

internationalisatie -.480' -.482' -.480' .158 .158 .198

hoofdactiviteit -.125 -.092 -.047 .020 .023 .033

totale diversificatie -.185 .036

niet-verwante diversificatie -.234 -.097

verwante diversificatie -.081 .110

R  .232 .263 .280 .052 .052 .066

AR2 .031 .048 .001 .014

'p 5.05.-p 5.01,-p  5.001.-p 5.0001, tweezijdig voor baa's van controlevariabelen en voor 42,

eenzijdig voor beta' s van diversificatie

Tabel 6.6 Resultaten multipele regressie coOrdinatie

Onafhankelijke I ge presteerders Hoge presteerdersvariabelen

omvang -.065 -.070 -.031 .129 -.076 -.085

internationalisatie .036 .037 .037 -.295 -.291 -.233

hoofdactiviteit .235 .231 .193 .013 .033 .045

totale diversificatie .020 .323

niet-verwante diversificatie .097 .006

verwante diversificatie -.054 .364*

R  .051 .051 .063 .094 .156 .183

AR2 .000 .012 .062' .089'

'p  5 .05,  -p  5 .01,   -p  5  .001,    -p S .0001, tweezijdig voor bMa's van controlevariabelen en voor AW,

eenzijdig voor baa's van diversificatie

Tabel 6.7 Resultaten multipele regressie financitle beoordeling
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Uit tabel 6.7 kan afgeleid worden dat lage presteerders de wijze van beoordeling niet
afstemmen op de diversificatiestrategie. Hoge presteerders kiezen daarentegen voor een
meer financieel georienteerde beoordeling naarmate zij in sterkere mate verwant gediversifi-
ceerd zijn. De toevoeging van niet-verwante diversificatie en verwante diversificatie aan de
R  is significant. Dit is eveneens het geval bij totale diversificatie, hoewel de btta hiervan
weer niet significant  is.

Onajhankelijke Lage presteerders Hoge presteerdersvariabelen

omvang -.375' -.376 :514- .064 -.441** -.423"

internationalisatie .089 .089 .085 .479* .488
***

.429-

hoofdactiviteit .218 .217 .368 .382' .432" .400*

totale diversificatie .008 .796
****

niet-verwante diversificatie : 328* .575
****

verwante diversificatie .254 .422"

R2 .149 .149 .314 .246 .624 .636

ARJ .000 .165- .378
****

.390
****

3 5.05,-p 5.01,-p s .001,-p 5.0001, tweezijdig voor beta's van controlevariabelen en voor ARz,
eenzijdig voor bata's van diversificatie

Tabel 6.8 Resultaten multipele regressie jinanciale beloning

De resultaten voor het construct financiale beloning zijn weergegeven in tabel 6.8. Voor de
groep hoge presteerders is de bdta van elke diversificatiemaatstaf positief en significant. Dit
impliceert dat de concerns uit deze groep een meer financieel georienteerde beloning kiezen
naarmate zij in sterkere mate totaal, niet-verwant dan wel verwant gediversificeerd zijn. Met
uitzondering van omvang in de eerste stap zijn alle controlemaatstaven hier significant.
Hieruit kan worden opgemaakt dat goed presterende concerns kiezen voor een meer
financiele beloning al naargelang zij kleiner en meer geinternationaliseerd zijn en een niet-
industriele hoofdactiviteit kennen. Opvallend zijn de hoge coefficients of determination. De
R  van het basismodel, dat alleen de drie controlemaatstaven als onafhankelijke variabelen
kent, is reeds vrij hoog. De diversificatiemaatstaven doen hieraan nog significante toevoegin-
gen, zodat na het nemen van de tweede analysestap verklaarde varianties van meer dan
zestig procent genoteerd kunnen worden.
In de groep bestaande uit lage presteerders vindt ook een afstemming tussen de beloning en
de diversificatiestrategie plaats, maar dan in omgekeerde richting. De btta van niet-verwante
diversificatie is namelijk negatief en significant, hetgeen inhoudt dat de betrokken concerns
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een minder financieel georienteerde wijze van beloning toepassen als zij in hogere mate niet-

verwant gediversificeerd zijn. Ook slecht presterende concerns lijken een meer financiele
beloning te prefereren wanneer zij kleiner zijn.

Onafliankelijke Lagepresteerders Hoge presteerders
variabelen

omvang .047 -.048 .004 -.172 .101 .128

internationalisatie -.039 -.034 -.040 .157 .152 .129

hoofdactiviteit -.480- -.557" ..599" .167 .140 .139

totale diversificatie .426- :430*

niet-verwante diversificatie .399- -.181

verwante diversificatie .281* :385*

R  .217 .381 .396 .052 .162 .182

AR2 .165
"'

.180 . 110" .130'

p 5 .05,-p  5  .01, '- p 5  .001, --p 66 .0001, tweezijdig voor beta' s van controlevariabelen en voor AR2,

eenzijdig voor btta's van diversificatie

Tabel 6.9 Resultaten multipele regressie selectie

Uit tabel 6.9 blijkt dat lage en hoge presteerders zich tegengesteld gedragen ten aanzien van
de  betrokkertheid bij selectie. De hoofdkantoren van concerns  uit de groep  met  lage
presteerders hebben namelijk een grotere bemoeienis met selectie naarmate zij meer totaal,
niet-verwant en verwant gediversificeerd zijn. De hoofdkantoren van concerns uit de groep
bestaande uit hoge presteerders bemoeien zich daarentegen in mindere mate met selectie als

zij meer totaal en verwant gediversificeerd zijn. In alle gevallen zijn de toevoegingen van de
diversificatiemaatstaven aan de verklaarde variantie statistisch significant. Voor wat betreft
de controlemaatstaven is alleen de btta van hoofdactiviteit in de groep lage presteerders
significant. In deze groep kennen concerns met een industriele hoofdactiviteit blijkbaar een
grotere betrokkenheid van het hoofdkantoor bij selectie dan concerns met een niet-industriele
hoofdactiviteit.

Tabel 6.10 tenslotte laat de resultaten voor uitwisseling zien. Slechts 66n bata blijkt signifi-

cant te zijn. Het betreft die van verwante diversificatie voor de groep lage presteerders.
Concerns uit deze groep worden aldus gekenmerkt door een meer omvangrijke uitwisseling
naarmate zij in sterkere mate verwant gediversificeerd zijn. De toevoegingen van de

diversificatiemaatstaven aan de R2 zijn in alle gevallen significant.
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Onajhankelijke I.age presteerders Hoge presteerdersvariabelen

omvang .217 .161 .099 .153 .360 .374

internationalisatle -.237 -.233 -.240 -.118 -.121 -.111

hoofdactiviteit .063 .019 .099 -.354 -.374 -.367

totale diversificatie .249 -.325

niet-verwante diversificatie .001 -.212

verwante diversificatie .328' -.225

R  .094 .151 .188 .123 .186 .196

AR2 .056' .093' .063* .072

'p EL .05, -p  C .01, '-p  fi .001,--p 5 .0001, tweezijdig voor bbta's van controlevariabelen en voor AR2,
eenzijdig voor bata's van diversificatie

Tabel  6.10  Resultaten  multipele  regressie  uitwisseling

§6.5 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de analyse van de verzamelde data besproken.
Allereerst zijn enkele descriptieve gegevens van de onderzochte concerns weergegeven.
Deze hadden betrekking op de omvang en de activiteiten van de onderzochte concerns en de

omvang en de kosten van hun hoofdkantoren.
Hierna is ingegaan op de resultaten van de confirmatieve factoranalyse. De in het vorige
hoofdstuk ontwikkelde meetmodellen zijn getoetst met behulp van LISREL. Globaal gezien
verliep deze toets gunstig. Dat wil zeggen, de constructen bleken in het algemeen goed
gemeten te kunnen worden aan de hand van de veronderstelde indicatorvariabelen. Bij het
construct beloning is een indicatorvariabele vervangen, aangezien deze problemen bij de
schatting leek te veroorzaken. In enkele gevallen bleken indicatorvariabelen behoorlijke
afwijkingen van de normale verdeling te vertonen, zodat de interpretatie enigszins behoed-
zaam diende plaats te vinden. Ook in deze gevallen bleken de t-waarden van de A's echter
voldoende hoog om te mogen concluderen dat de bewuste indicatoren goede meetinstrumen-
ten voor het construct in kwestie vormen. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat de
betrekkelijk hoge t-Waarden eveneens ongerustheid over het gebruik van ordinale variabelen

weg kunnen nemen. Met behulp van de factor scores regressions zijn dan ook de maatstaven
aangemaakt die bij toetsing van de hypothesen benodigd zijn.
Deze toetsing vond plaats met behulp van multipele regressie. Daaraan voorafgaand zijn de
correlaties tussen de maatstaven bestudeerd. Correlaties tussen de onafhankelijke variabelen
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bleken niet voor onoverkomelijke problemen te zorgen. Per besturingsmaatstaf zijn

vervolgens de resultaten van de regressie-analyse behandeld. In het navolgende worden op
basis hiervan conclusies getrokken inzake de hypothesen.

Toetsing van de hypothesen brengt met zich mee dat de groep bestaande uit laag presterende
concerns vergeleken moet worden met de groep bestaande uit hoog presterende concerns

inzake de afstemming tussen de besturing  en de diversificatiestrategie. Tabel 6.12 biedt
ondersteuning bij het trekken van deze vergelijking. De eerste kolom toont de onderscheiden
besturingsmaatstaven. De volgende twee kolommen bevatten oordelen over de afstemming

tussen deze besturingsmaatstaven en de diversificatiestrategie voor de lage respectievelijk de

hoge  presteerders.   Voor elke besturingsmaatstaf is daarbij  een  van de volgende drie oordelen
denkbaar:

•   geen afstemming (van geen enkele diversificatiemaatstaf is de btta statistisch
significant; het teken van de beta's is hierbij irrelevant).

• onjuiste afstemming (van minimaal 66n diversificatiemaatstaf is de bdta significant;
het teken daarvan is echter niet conform de theorie);

• juiste afstemming (van minimaal den diversificatiemaatstaf is de beta significant; het
teken daarvan is conform de theorie). 23 24

Aangezien de drie oordelen in elke prestatiegroep voor kunnen komen, zijn bij vergelijking
van de twee groepen in totaal negen combinaties mogelijk. Deze negen combinaties kunnen
weer ingedeeld worden naar de consequenties die zij hebben voor de hypothesen.
•          neutraal (de combinaties geen en geen, onjuist en onjuist en juist en juist voor de lage

respectievelijk hoge presteerders impliceren dat de afstemming in beide groepen
concerns eender is);

•         verwerping (de combinaties geen en onjuist, juist en geen en juist en onjuist voor de

lage respectievelijk hoge presteerders impliceren dat eerstgenoemden een betere

afstemming kennen dan laatstgenoemden);
•         ondersteuning (de combinaties geen en juist, onjuist en geen, en onjuist en juist voor

de lage respectievelijk hoge presteerders impliceren dat laatstgenoemden een betere

afstemming kennen dan eerstgenoemden).
In de laatste kolom van de tabel zijn de voor elke besturingsmaatstaf afgeleide consequenties

opgenomen. In beginsel zou hierbij een nuancering voor de kracht waarmee de hypothesen
ondersteund dan wel verworpen worden aangebracht kunnen worden. Een dergelijke

23Voor wat betreft de beheersingsmaatstaf centralisatie van herstructurering zijn deze
etiketten in feite niet correct. Uitgaande van hypothese drie moet er geen afstemming zijn van
centralisatie van herstructurering op de diversificatiestrategie. Wanneer derhalve geen
afstemming gevonden wordt, moet eigenlijk het oordeel juist toegekend worden. Voor de
toetsing van de these blijkt dit overigens geen gevolgen te hebben.

'#In principe is het denkbaar dat voor een beheersingsmaatstaf zowel het tweede als het
derde oordeel van toepassing is.  Uit de regressie-analyses blijkt echter dat dit voor geen enkele

beheersingsmaatstaf aan de orde is.
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nuancering zou bijvoorbeeld gebaseerd kunnen zijn op het uitgangspunt dat de combinatie

onjuist en juist een krachtiger uitspraak over de hypothesen impliceert dan de combinaties

geen en juist of geen en onjuist. Ook zou het aantal significante diversificatiemaatstaven in
de beschouwing betrokken kunnen worden. Omwille van de overzichtelijkheid wordt hier
echter van afgezien.

Besturings- Afstemming door Afstenuning door Consequentie
,naatstaf tage presteerders hoge presteerders voor hypothesen

centralisatie geen juist (voor niet- ondersteuning

functies verwante diversificatie)

centralisatie geen juist (voor totale en ondersteuning

strategiebepaling verwante diversificatie)

centralisatie geen (juist) geen (juisO neutraal

herstructurering

colirdinatie geen geen neutraal

financi8le geen juist (voor verwante ondersteuning

beoordeling diversificatie)

financitle onjuist (voor niet- juist (voor totale, ondersteuning
beloning verwante diversificatie) niet-verwante en

verwante diversificatie)

selectie onjuist (voor totale, juist (voor totale en ondersteuning
niet-verwante en verwante diversificatie)
verwante diversificatie)

uitwisseling onjuist (voor verwante geen ondersteuning

diversificatie)

Tabel 6.12 Beoordeling hypothesen

Uit de tabel blijkt dat de hypothesen in twee gevallen verworpen noch ondersteund worden.
Zowel bij centralisatie van herstructurering als bij coOrdinatie vindt in beide prestatiegroepen
geen afstemming plaats. Aangezien de afstemming in de twee groepen concerns blijkbaar

gelijk is, kan de consequentie voor de hypothesen als neutraal betiteld worden.

lIn    de    overige    zes gevallen worden de hypothesen ondersteund. Concerns    uit de beter
presterende groep kennen in het algemeen een betere afstemming tussen enerzijds centralisa-
tie van functies, centralisatie van strategiebepaling, financiele beoordeling, financiele

beloning, selectie en uitwisseling en anderzijds de diversificatiestrategie dan concerns uit de
slechter presterende groep.
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Per saldo resteert een overwegend gunstig beeld voor de hypothesen: in de meeste gevallen
kennen hoge presteerders inderdaad een betere afstemming tussen de besturing en de
diversificatiestrategie dan lage presteerders. Afgaande op de beta's, de toenamen in de
coefficients of determination (RD en de bijbehorende significantieniveaus is de diversificatie-

strategie een goede voorspeller van de besturing in een concern. Hierbij dringt zich geen
conclusie op ten aanzien van de relatieve kracht van de afzonderlijke diversificatiemaatsta-
ven. Het lijkt bijvoorbeeld niet zo te zijn dat totale diversificatie een betere voorspeller is dan

niet-verwante diversificatie en/of verwante diversificatie.
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Hoofdstuk 7 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

§7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek naar besturing en diversificatie

getrokken. Dit geeft een antwoord op de zevende en laatste onderzoeksvraag. Op de andere
onderzoeksvragen  is   in de voorgaande hoofdstukken reeds ingegaan. In paragraaf  7.2
worden deze vragen expliciet beantwoord. De paragraaf geeft daarmee tevens een samenvat-
ting van de eerste zes hoofdstukken. Paragraaf 7.3 bevat de conclusies van het onderzoek.
De   probleemstelling   en de these staan hierbij centraal.    In de daaropvolgende paragraaf
worden enkele aanbevelidgen gepresenteerd. De aanbevelingen zijn enerzijds op verder

wetenschappelijk onderzoek en anderzijds op praktijkbeoefenaren gericht. Paragraaf 7.5 sluit
dit hoofdstuk af. De paragraaf keert terug naar de probleemaanduiding van het onderzoek.

§7.2 Samenvatting

Deze paragraaf geeft een samenvatting van de voorgaande hoofdstukken. De onderzoeksvra-

gen (zie hoofdstuk 1) worden daarbij als leidraad gebruikt.

1. Hoe is het onderzoek opgezet?
Het onderzoek is gericht op ondernemingen met een divisiestructuur. Deze Structuur omvat
verscheidene divisies, waarboven een hoofdkantoor geplaatst is. De probleemstelling houdt
zich bezig met de vraag hoe dit hoofdkantoor zijn divisies dient te besturen, gegeven de
gevolgde diversificatiestrategie. De besturing door het hoofdkantoor is een belangrijk aspect
van de implementatie van diversificatiestrategieen. Besturing vindt plaats door toepassing van
diverse rollen of besturingsinstrumenten. Door koppeling met .de financiele resultaten van
ondernemingen heeft het onderzoek een normatief karakter verkregen.
Teneinde de probleemstelling op te lossen zijn diverse onderzoeksfasen doorlopen. Twee
fasen behelzen de verzameling van gegevens in ondernemingen. Dit betreft het uitvoeren van
case studies bij een viertal ondernemingen en het houden van een survey onder bijna
zeventig beursgenoteerde ondernemingen. Hieraan voorafgaand is een literatuuroverzicht
gegeven. Tussen de twee empirische fasen in hebben het ontwerp van het theoretisch
raamwerk en de ontwikkeling van de methodologie voor de survey plaatsgevonden.

2. Wat zegt de relevante literatuur over het onderwerp?
Het  literatuuroverzicht is opgesplitst  in vier delen: de divisiestructuur, de M-form, de rollen
van het hoofdkantoor en diversificatie.

Divisiestructuur
De divisiestructuur biedt een uitweg voor ondernemingen die na groei geconfronteerd
worden met de beperkingen van de functionele structuur. De divisiestructuur brengt echter
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ook nadelen met zich mee, zoals een verlies aan efficiency door duplicatie van werkzaamhe-

den, moeite met het vaststellen van de gezagsverhouding tussen het hoofdkantoor en de

divisies en kosten van het hoofdkantoor. Het hoofdkantoor verkeert in de positie om deze
nadelen te beteugelen.
Het verband tussen de structuur en de strategie blijkt twee richtingen op te kunnen gaan. Na

het volgen van een diversificatiestrategie kan bijvoorbeeld adoptie van een divisiestructuur

volgen, maar deze kan op haar beurt verdere diversificatie in de hand werken.

M-form
Een bijzonder type divisiestructuur is de M-form. Deze wordt gekenmerla door de aanwe-

zigheid van een intern beheersingsapparaat en een duidelijke scheiding tussen strategische en

operationele verantwoordelijkheden. Williamson (1975) is van mening dat de M-form een

efficiEntie bezit die superieur is, niet alleen aan die van de functionele structuur, maar ook

aan die van andere inrichtingen van de divisiestructuur. Empirische toetsen leveren hiervoor

echter geen onverdeelde steun. Naar aanleiding hiervan zijn enkele kanttekeningen bij de
efficientie van de M-form geplaatst.
Zo blijkt de M-form minder frequent voor te komen dan, uitgaande van zijn hoge efficientie,

verwacht zou mogen worden. De oorzaak kan gelegen zijn in de verschillende strategieen

die ondernemingen volgen. Deze strategieen brengen uiteenlopende potentiele voordelen met

zich mee. De verwezenlijking hiervan vereist een specifieke inrichting van de divisiestruc-

tuur. De M-form lijkt vooral goed te zijn in het creeren van een interne vermogensmarkt,

hetgeen het veronderstelde falen van de externe vermogensmarkt ondervangt. De M-form
leent zich daarentegen nauwelijks voor de realisatie van synergie, vanwege de nadruk die in

dit type divisiestructuur gelegd wordt op financiele criteria.

De implicatie is dat de probleemstelling niet eenvoudigweg beantwoord kan worden door

verwijzing naar de manier waarop het hoofdkantoor van een onderneming met een M-form

zijn divisies bestuurt. Afhankelijk van de strategie kan een andere inrichting van de
divisiestructuur gewenst zijn

Rollen hoofdkantoor
Het hoofdkantoor kan, naast representatieve taken, diverse rollen vervullen. In het literatuur-

overzicht zijn zes rollen onderscheiden. Dit zijn ontwikkeling, beheersing, interventie,

benoeming, coordinatie en dienstverlening. Deze rollen worden hier kort omschreven.

Ontwikkeling valt uiteen in planning en allocatie. Planning houdt in ieder geval in het

ontwerpen van de concernstrategie. Dit betekent dat het hoofdkantoor aangeeft in welke

bedrijfstakken en landen de ondememing concurreert en welke toe- en uittredingsvormen

gekozen worden. Daarnaast kan het hoofdkantoor in meer of mindere mate betrokken zijn

bij de strategiebepaling voor de divisies. Allocatie betekent het toewijzen van financitle
middelen aan de divisies. Hierbij kan het hoofdkantoor verschillende criteria hanteren.

Beheersing kent eveneens twee aspecten. Dit zijn beoordeling en beloning. Beoordeling is
primair het houden van toezicht op de divisies en hun managers. Dit kan desgewenst worden
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samengevoegd met allocatie tot 66n rol voor het hoofdkantoor. Ook hier kunnen de gehan-

teerde criteria variaren. Beloning van de divisiemanagers heeft meer dimensies. Het
hoofdkantoor kan bijvoorbeeld verschillende typen beloning en bases voor beloning

toepassen.
Interventie wordt opgevat als interne herstructurering of reorganisatie. Dit houdt in het
wOzigen van het aantal divisies of dochterondernemingen door eenheden samen te voegen,
op te splitsen of te liquideren of door nieuwe eenheden te creeren.

Benoeming omvat in elk geval de selectie van de hoogste managers van de divisies.
Daarnaast kan het hoofdkantoor in meer of mindere mate bemoeienis hebben met de selectie

van andere divisiemedewerkers. Een ander belangrijk aspect is de mate waarin door
kruiselingse benoemingen uitwisseling van managers en andere medewerkers tussen divisies

plaatsvindt.
Coordinatie is het onderling afstemmen van divisies. Het hoofdkantoor kan hiertoe verschei-

dene instrumenten inzetten. Een voorbeeld is het organiseren van forums en bijeenkomsten
voor managers van meerdere divisies.
De staf van het hoofdkantoor neemt representatieve taken van het hoofdkantoor voor zijn

rekening en ondersteunt de ondernemingsleiding bij het vervullen van de hiervoor behandel-

de rollen. Bovendien kan de staf diensten verlenen aan de divisies, hetgeen de laatste

onderscheiden rol voor het hoofdkantoor is.

Uit deze beschrijvingen valt af te leiden dat de toepassing van de rollen kan varieren. Zo
lijken ontwikkeling, beheersing, interventie en benoeming weliswaar door elk hoofdkantoor
vervuld te moeten worden, maar kan de invulling van deze rollen verschillen. Codrdinatie en
dienstverlening lijken eerder naar keuze vervuld te kunnen worden. Het literatuuroverzicht
bevat reeds de suggestie dat de diversificatiestrategie van invloed is op de in- en vervulling
van de rollen door het hoofdkantoor. Dit preciseert de strekking van het vorige onderdeel
van deze samenvatting, die inhield dat de inrichting van de divisiestructuur samenhangt met
de ondernemingsstrategie. De expliciete koppeling tussen diversificatie en de rollen van het
hoofdkantoor is gereserveerd voor het theoretisch raamwerk.
Tussen de onderscheiden rollen lijken verbanden aanwezig te zijn. Een sterke bemoeienis
met de divisies kan bijvoorbeeld consequenties hebben voor de criteria die het hoofdkantoor

hanteert bij de beoordeling van de divisies. Sommige auteurs combineren dan ook diverse
rollen tot besturingsmodellen of -stijlen. Bekende indelingen zijn die van Goold en Campbell

(1987), Hill (1994), Porter (1987) en Daems en Douma (1989).

Diversijicatie
Diversificatie is omschreven als het tegelijkertijd ontplooien van activiteiten in verscheidene
businesses. Een onderneming die tegelijkertijd actief is in meerdere businesses wordt

gediversificeerd genoemd. Diversificatie krijgt veel aandacht in wetenschappelijk onderzoek.
Dit heeft niet geresulteerd in een gerntegreerd theoretisch kader dat diversificatie kan
verklaren. Vijf theoretische perspectieven die een bijdrage kunnen leveren aan de verklaring
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van diversificatie zijn behandeld. Dit zijn market power, motives, contingencies, resources
en benefits.

Uitgaande van het eerstgenoemde perspectief stelt diversificatie ondernemingen in staat om
marktmacht uit te oefenen. Een gediversificeerde onderneming heeft toegang tot diverse

instrumenten die de felheid van de concurrentie verminderen en daardoor haar winstgevend-
heid verhogen.
Volgens het tweede perspectief hebben managers persoonlijke motieven om hun onderne-
mingen een diversificatiestrategie te laten volgen. Diversificatie verhoogt bijvoorbeeld de

beloning en vermindert het werkgelegenheidsrisico van de managers.
Het derde perspectief beschouwt diversificatie als reactie op allerlei contingencies. Enkele

voorbeelden van contingencies zijn marktfalen en risicoreductie.
Uitgaande van het vierde perspectief diversificeren ondernemingen om ongebruikte tastbare,
ontastbare en financiele resources te benutten. Hierdoor kunnen zij verschillende voordelen
realiseren.
De met diversificatie te behalen voordelen staan centraal in het vijfde en laatste perspectief.

Onderscheid is gemaakt tussen synergetische en financiele voordelen. Het tegelijkertijd
realiseren van beide typen voordelen wordt bemoeilijkt door de uiteenlopende besturingswij-
zen die zij vereisen.

Het literatuuroverzicht heeft de belangrijkste bouwstenen voor het theoretisch raamwerk
verschaft. Bovendien heeft het, in de vorm van een conceptueel kader, houvast geboden voor
het uitvoeren van de case studies in de volgende fase van het onderzoek.

3. Hoe besturen de hoofdkantoren van enkele ondernemingen hun divisies in de

praktijk?
De kennis die voorhanden is over een onderwerp bernvloedt de mate van voorstructurering
en het doel van case studies naar dit onderwerp. Uit het literatuuroverzicht komt naar voren
dat reeds betrekkelijk veel bekend is over de rollen van het hoofdkantoor en diversificatie.

Dit impliceert dat de mate van voorstructurering hoog kan zijn en dat het doel van de case
studies niet het ontwerpen van een compleet nieuwe theorie hoeft te zijn. Het doel van de
case studies is eerder illustratie dan generatie van theorie. De behoefte aan illustratie is in het
leven geroepen door de eerder genoemde beperkingen van de wetenschappelijke literatuur
over de rollen van het hoofdkantoor. De case studies dragen daarnaast bij aan de ontwikke-
ling van het theoretisch raamwerk. Bovendien vereenvoudigen ze de toetsing van dit
raamwerk door de selectie en operationalisatie van variabelen te ondersteunen.
Case studies zijn verricht bij AEGON, DSM, Getronics en Wolters Schaberg. De case studies
hebben in ieder geval goede illustraties  van de theorie opgeleverd. De onderscheiden rollen
van het hoofdkantoor zijn heel herkenbaar in de onderzochte ondernemingen. Ook de
mogelijke variatie in de toepassing van deze rollen is aangetroffen. De uiterste posities hierin
worden in deze samenvatting genoemd.
Het hoofdkantoor van DSM is bijvoorbeeld in vrij sterke mate betrokken bij de strategiebe-
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paling voor de divisies, terwijl Wolters Schaberg zich beperkt tot toetsing van de door de

bedrijven opgestelde plannen. Het hoofdkantoor van Getronics baseert de allocatie van
financi8le middelen en de beoordeling van divisies en hun managers vooral op financiele

criteria. Het hoofdkantoor van DSM betrekt daarentegen ook meer strategische overwegin-
gen in de beschouwing. Deze overwegingen zijn eveneens van invloed op de hoogte van de
variabele beloning van de divisiemanagers van het concern. De beloning gaat verder zowel

uit  van de prestaties  van de individuele divisies  als  die van geheel  DSM. De variabele

beloning van een bedrijfsdirecteur van de Wolters Schaberg Groep is echter enkel gebaseerd

op de financiele resultaten van het bedrijf waaraan hij leiding geeft. Elk hoofdkantoor blijkt
de rol van herstructurering toe te passen. De bemoeienis met de selectie van divisiemedewer-

kers loopt uiteen van diepgaand, zoals het geval   is   bij   DSM, tot oppervlakkig, zoals   het

geval is bij Wokers Schaberg. Uitwisseling van medewerkers vindt veelvuldig plaats bij
AEGON en DSM, maar vrijwel niet bij Wolters Schaberg. Instrumenten om units te
coordineren zijn gevonden in elke onderneming. DSM zet echter veel instrumenten in,
terwijl Wolters Schaberg slechts een enkel instrument toepast. Dienstverlening door het
hoofdkantoor tenslotte varieert van uitgebreid, zoals bij DSM, tot zeer beperkt, zoals bij

Getronics en Wolters Schaberg.
De hoofdkantoren van DSM en de Wolters Schaberg Groep nemen in het algemeen

tegengestelde posities in. De hoofdkantoren van /EGON en Getronics bevinden zich veelal

hiertussen. De mate waarin synergie nagestreefd wordt, lijkt de positie te bepalen. De
realisatie van synergie wordt genoemd als een van de belangrijkste waardetoevoegingen door
het   hoofdkantoor   van DSM. Wolters Schaberg bestempelt synergie daarentegen   als   een

levensgevaarlijke gedachte. Bij jEGON en Getronics zijn synergetische voordelen aanwezig,
maar beperken deze zich tot de uitwisseling van skills respectievelijk de gezamenlijke

marktbenadering.
De kansen op synergie worden beinvloed door de diversificatiestrategie. De sterke diversifi-
catie van de Wolters Schaberg Groep beperkt bijvoorbeeld de mogelijkheden voor samen-
werking tussen de bedrijven. Anderzijds zijn ook de geografische spreiding en de aard van
de activiteiten van belang. ZEGON is bijvoorbeeld slechts in beperkte mate gediversificeerd,
maar de synergetische voordelen zijn beperkt als gevolg van de sterke mate van internationa-
lisatie en de overwegend multidomestic aard van de bedrijfstak waarin het concern werk-
zaam is. Getronics lijkt even sterk gediversificeerd te zijn als DSM. Het leveren van diensten

en systemen door Getronics biedt evenwel minder mogelijkheden voor samenwerking dan de
chemische activiteiten  van  DSM.

Op grond hiervan wordt in de survey gecontroleerd voor de geografische spreiding en de
aard van de activiteiten van de concerns. Daarmee ondersteunen de case studies de selectie

van de relevante variabelen. De bijdragen aan de ontwikkeling van het theoretisch raamwerk
en de operationalisatie van de variabelen zijn tot uitdrukking gekomen bij de beantwoording
van de volgende twee onderzoeksvragen.



238 BESTURING DOOR HET HOOFDKANTOOR EN DIVERSIFICATIE

4. Wat is, gegeven het literatuuroverzicht en het praktijkonderzoek, het theoretisch
raamwerk?
In de probleemstelling staan de relaties tussen de besturing door het hoofdkantoor en
diversificatie centraal. De relaties zijn gelegd in de these en de hypothesen van het onder-
zoek. Hieraan voorafgaand is achtereenvolgens ingegaan op diversificatie en besturing.

Diversijicatie
Voor diversificatie is een raamwerk ontwikkeld, waarin de meeste onderscheiden theoreti-

sche perspectieven die bijdragen aan de verklaring van diversificatie een plaats hebben

gekregen. Het raamwerk gaat van start met een onderneming die een smalle scope aan
activiteiten heeft en die beschikt over ongebruikte resources. De onderneming kan de
ongebruikte resources afstoten of verhandelen via de markt, dan wel herinvesteren. Motives
en contingencies zijn van invloed op de keuze uit deze opties. De beslissing om te herinves-
teren kan leiden tot een lage diversiteit of een hoge diversiteit. In het eerste geval is sprake

van een niet of slechts in beperkte mate gediversificeerde onderneming. In het tweede geval
is sprake van een in sterke mate gediversificeerde onderneming. De keuze tussen een lage en

een hoge diversiteit wordt bepaald door motives en contingencies en door de aard van de
ongebruikte resources. Tastbare en ontastbare resources lenen zich bijvoorbeeld minder goed
voor sterke diversificatie dan financiele resources. Aan de diversiteit kunnen potentiele
voordelen gekoppeld worden. Voor een onderneming met een lage diversiteit is het
aantrekkelijk om synergetische voordelen na te streven. Synergetische voordelen zijn

kostenverlagingen of differentiatieverhogingen als gevolg van het gemeenschappelijk gebruik
van tastbare of ontastbare resources. De te behalen synergetische voordelen nemen af,
naarmate de diversiteit toeneemt. Voor een onderneming die gekenmerkt wordt door een
hoge diversiteit is het nastreven van financiele voordelen attractiever. Financiele voordelen
omvatten de interne vermogensmarkt, kostenbesparingen bij het aantrekken van vermogen
en werkkapitaal en risicoreductie. Zij zijn vooral gebaseerd op financiele resources. Bij
zowel synergetische als financiele voordelen gaat het om potentiele voordelen. De daadwer-
kelijke realisatie vereist een bepaalde besturing door het hoofdkantoor.

Besturing
Een besturingsstijl is een samenvoeging van bepaalde in- of vervullingen van de rollen voor
het hoofdkantoor. Twee besturingsstijlen zijn onderscheiden. De strategische besturingsstijl
combineert centralisatie van strategiebepaling, van herstructurering, van selectie en van
functies, strategische, naast financiele, criteria als basis voor allocatie en beoordeling,
strategisch georienteerde beloning, veel uitwisseling en veel inzet van codrdinatie-instrumen-
ten. De financiele besturingsstijl combineert gedecentraliseerde strategiebepaling, selectie en

functies, gecentraliseerde herstructurering, financiele criteria als basis voor allocatie en
beoordeling, financieel georienteerde beloning, weinig uitwisseling en weinig inzet van
coOrdinatie-instrumenten. Vergelijking met bestaande indelingen van besturingsstijlen
suggereert dat de twee besturingsstijlen intern consistent zijn. Denkbaar is evenwel dat
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hoofdkantoren uit kostenoverwegingen bepaalde aspecten van de stijlen substitueren. Vooral
de strategische besturingsstijl brengt hoge kosten met zich mee.

11iese

De these is ontwikkeld met behulp van Ouchi (1979) en Hennart (1991). Uit deze conceptue-
le werken kan afgeleid worden dat de hoofdkantoren van gedivisionaliseerde ondernemingen
prijs dan wel hierarchie toe kunnen passen om hun divisies te besturen. De keuze tussen deze

twee wordt beYnvloed door interdependenties tussen de divisies. Interdependenties bevorde-
ren het gebruik van hitrarchie in plaats van prijzen. Dit is gerelateerd aan diversificatie en

besturing.
Interdependenties treden op in geval van synergetische voordelen. Bij financiele voordelen

zijn interdependenties nagenoeg afwezig. Prijs sluit goed aan op de financiele besturingsstijl.
Hetzelfde geldt voor hierarchie   en de strategische besturingsstijl. Uitzonderingen   zijn
gemaakt worden voor uitwisseling en, in mindere mate, selectie. Uitwisseling en selectie zijn
in verband gebracht met clan control, een derde besturingsmechanisme, naast prijs en
hierarchie.
De behandeling van clan control heeft geleerd dat niet alleen de aanwezigheid van interde-

pendenties, maar ook het inzicht van het hoofdkantoor van invloed is op de besturing.
Interdependenties bepalen de wenselijkheid van het toepassen van een besturingsstijl. Veel

interdependenties en daarmee hoge synergetische voordelen vragen om een strategische
besturingsstijl. Het inzicht  van het hoofdkantoor   in de activiteiten bepaalt de mogelijkheid
om een besturingsstijl toe te passen. Vooral een strategische besturingsstijl vergt veel inzicht
van het hoofdkantoor.
Zowel de aanwezigheid van interdependenties als inzicht wordt gedreven door de diversifica-
tiestrategie. Naarmate de diversificatie daalt, nemen de interdependenties en het inzicht van
het hoofdkantoor in de activiteiten toe. Een onderneming met een lage diversiteit zou
derhalve moeten opteren voor een strategische besturingsstijl. Een onderneming met een
hoge diversiteit zou daarentegen een financiele besturingsstijl moeten kiezen. In beide
gevallen is sprake van een fit tussen diversificatie en besturing. De andere twee combinaties
tussen diversificatie en besturingsstijl zijn bestempeld als misfit. Fit en misfit zijn in de these

geassocieerd met goede respectievelijk slechte financiele prestaties. Aldus is ingespeeld op
het normatieve element uit de probleemstelling.
Volgens de these bezitten goed presterende ondernemingen een betere afstemming tussen de

diversificatiestrategie en de besturing door het hoofdkantoor dan slecht presterende onderne-

mingen. Dat wil zeggen, de hoofdkantoren van financieel goed presterende ondernemingen
passen, naarmate ze in sterkere mate gediversificeerd zijn, een meer financiele besturingsstijl
toe. De hoofdkantoren van financieel slecht presterende ondernemingen passen daarentegen,
naarmate ze in sterkere mate gediversificeerd zijn, een meer strategische besturingsstijl toe.
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Hypothesen
De besturingsstijlen zon samengesteld uit verscheidene rollen voor het hoofdkantoor. Aan de
hand daarvan is de these uitgewerkt in acht hypothesen. In elke hypothese staat de relatie
tussen een aspect van de besturing van de divisies door het hoofdkantoor en de diversificatie-
strategie centraal. Daarbij is het onderscheid tussen goed en slecht presterende ondernemin-

gen uit de these overgenomen. Kort samengevat vindt in goed presterende ondernemingen
een betere afstemming tussen de diversificatiestrategie en de besturing door het hoofdkantoor

plaats dan in slecht presterende ondernemingen, waarbij onder een goede afstemming
verstaan wordt dat, naarmate de diversiteit hoger is, minder centralisatie van functies (H. 1),
minder centralisatie van strategiebepaling (H. 2), minder inzet van coOrdinatie-instrumenten

(H. 4), meer financieel georienteerde beoordeling (H. 5), meer financieel georienteerde
beloning (H. 6), minder betrokkenheid bij selectie (H. 7) en minder uitwisseling (H. 8)
toegepast wordt. De formulering van de derde hypothese wijkt hiervan af. Volgens deze

hypothese is in goed presterende ondernemingen sprake van centralisatie van herstructure-
ring, ongeacht de diversiteit, terwijl in slecht presterende ondernemingen sprake is van meer
of minder centralisatie van herstructurering, afhankelijk van de diversiteit. Onder beoorde-
ling (H. 5) is tevens allocatie meegenomen. De gekozen volgorde van de rollen hangt samen
met de methodologie van de survey.

5. Welke methodologie wordt bij de toetsing van het theoretisch raamwerk toegepast?
De gehanteerde methodologie heeft vier aspecten, te weten dataverzameling, LISREL,
maatstaven en multipele regressie.

Dataverzatneling
De populatie telt tachtig concerns. Deze voldoen aan verscheidene criteria. Ze zijn beursge-

noteerd, hebben minimaal tweehonderdvijftig medewerkers, zijn geen beleggingsfonds, zijn

geen dochteronderneming en zijn niet het onderwerp van een case studie geweest. Bovendien
is hun hoofdkantoor in Nederland gevestigd. In circa 85 procent van de concerns is
medewerking verleend aan het onderzoek. In deze concerns zijn de benodigde gegevens door
middel van persoonlijke gesprekken met ter zake deskundigen verzameld.

LISREL
De maatstaven die benodigd zijn voor de toetsing van het theoretisch raamwerk kunnen
veelal opgevat worden als constructen. Een construct is niet direct waarneembaar, maar kan
naar verwachting wel gemeten worden aan de hand van indicatorvariabelen. Door middel
van confirmatieve factoranalyse kan nagegaan worden of deze verwachting terecht is.
Confirmatieve factoranalyse is hier uitgevoerd met behulp van LISREL. Door bespreking
van het model, de invoer, de schatting, de fit en de aanmaak van maatstaven is ingegaan op
de toepassing van LISREL in het onderzoek.
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Maatstaven
Maatstaven zijn ontwikkeld voor diversificatie, besturing, financiele prestaties en controle.
Voor diversificatie bestaat een veelheid aan maatstaven. Deze zijn ingedeeld aan de hand van
twee dimensies: het ondernemingsniveau en het schalingsniveau. Voor wat betreft het

ondernemingsniveau is hier enerzijds gekozen voor de businesses waarin een concern actief
is. Daarmee wordt vooral het inzicht van het hoofdkantoor in de activiteiten en derhalve de
mogelijkheid om een besturingsstijl toe te passen afgedekt. In afwijlung van bestaande

literatuur is anderzijds het niveau van de divisies of units betrokken. Dit niveau is toege-

voegd om de wenselijkheid van het gebruik van een besturingsstijl te kunnen bepalen. Ten

aanzien van het schalingsniveau is gekozen voor een continue maatstaf, te weten de entropie-

maatstaf. Deze is relatief betrouwbaar, tijdbesparend, verfijnd en bovendien in staat om

potentiae voordelen en verschillende typen diversificatie te meten. Gebruik van de entropie-

maatstaf is in Nederland vrij uitzonderlijk. De moeilijkheden die het verzamelen van de
benodigde gegevens hier oplevert vormen de waarschijnlijke oorzaak daarvan.
In totaal zijn zes entropie-maatstaven voor diversificatie berekend. Deze vormen de
mogelijke indicatoren van drie diversificatieconstructen: totale diversificatie, niet-verwante

diversificatie en verwante diversificatie. Elk construct is opgenomen in een afzonderlijk
meetmodel. Om schatting hiervan mogelijk te maken, zijn de X's aan elkaar gelijkgesteld.

Voor besturing zijn acht maatstaven ontwikkeld. Elke maatstaf kan opgevat worden als een
construct. Door samenvoeging van meerdere constructen in een groter meetmodel kan de
samenhang tussen deze constructen onderzocht worden. Aldus zijn vier meetmodellen

opgesteld. Deze zijn benoemd als centralisatie, coOrdinatie, beheersing en benoeming.
Centralisatie omvat de constructen centralisatie van functies, centralisatie van strategiebepa-
ling en centralisatie van herstructurering. Het tweede meetmodel houdt alleen het construct
coordinatie in. Beheersing bestaat uit financiele beoordeling en financiele beloning. Benoe-

ming tenslotte omvat selectie en uitwisseling. De mogelijke indicatoren van de constructen
zijn afgeleid uit het literatuuroverzicht, het theoretisch kader en de case studies.

Het construct financiele prestaties is gemeten aan de hand van drie rentabiliteiten. Het betreft

boekhoudkundige maatstaven. Toepassing hiervan is traditioneel het meest gebruikelijk in
onderzoek op dit gebied.
Gecontroleerd wordt voor omvang, internationalisatie en hoofdactiviteit. De laatste twee zun
vooral toegevoegd op grond van de bevindingen van de case studies. Omvang en internatio-
nalisatie zijn constructen. De twee indicatoren van internationalisatie zijn entropie-maatsta-

ven. Ook hierbij zijn de A's aan elkaar gelijkgesteld.

Multipele regressie
Toetsing van de hypothesen is geschied met behulp van multipele regressie. Maatstaven voor

de besturing van de units door het hoofdkantoor vormen hierbij de afhankelijke variabelen.
De onafhankelijke variabelen zijn diversificatiemaatstaven en controlevariabelen.

Per besturingsmaatstaf zijn separate analyses uitgevoerd voor financieel slecht presterende en
financieel goed presterende concerns. De grens tussen beide groepen is getrokken bij de
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mediaan  van het construct financiible prestaties. Binnen elke groep zijn totale diversificatie
enerzijds en niet-verwante en verwante diversificatie anderzijds afzonderlijk geanalyseerd.
Controlevariabelen en diversificatiemaatstaven zijn in verschillende stappen van de regressie-

analyst ingebracht.

6. Wat zijn de resultaten van de toetsing van het theoretisch raamwerk aan de hand
van een survey onder Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen?
De resultaten van het onderzoek zijn besproken in drie delen. Om te beginnen zijn enkele

descriptieve gegevens van de onderzochte concerns gepresenteerd, vervolgens zijn de
resultaten van de confirmatieve factoranalyse behandeld en tenslotte is ingegaan op de
resultaten van de multipele regressie.

Gegevens concerns
Een indruk is gegeven van de omvang en de activiteiten van de onderzochte concerns en de

omvang en de kosten van hun hoofdkantoren. Voor wat betreft de concernomvang blijkt de
mediaan van het aantal medewerkers 2.300 te zijn. Concerns met een niet-industri8le
hoofdactiviteit zijn iets ruimer vertegenwoordigd dan concerns met een industri8le hoofdacti-
viteit. Het aantal medewerkers van het hoofdkantoor varieert van drie tot bijna 2.500. De
kosten van het hoofdkantoor lopen uiteen van hil. 1 miljoen tot bijna hil. 1 miljard.
Gemiddeld genomen bedragen deze kosten ruwweg anderhalf procent van de concernomzet.

Resultaten conjirmatieve factoranalyse
De resultaten van de met behulp van LISREL uitgevoerde confirmatieve factoranalyse zijn
gunstig. Dat wil zeggen, de constructen blijken in het algemeen goed gemeten te kunnen
worden aan de hand van de voorgestelde indicatoren. De t-waarden van de A' s zijn hoog

genoeg om eventuele bezorgdheid over voorkomende afwijkingen van de normale verdeling
en het gebruik van ordinale variabelen weg te nemen. Statistisch significante verbanden zijn
aangetroffen tussen de constructen centralisatie van functies en centralisatie van herstructure-

ring, financiele beoordeling en financiele beloning en selectie en socialisatie. Met behulp van
de factor scores regressions zijn de maatstaven aangemaakt die benodigd zijn voor de
multipele regressie.

Resultaten multipele regressie

Voorafgaand aan de presentatie van de resultaten van de regressie-analyses is ingegaan op de
correlaties tussen de maatstaven. De correlaties tussen de onafhankelijke variabelen zorgen
hier niet voor problemen. Opmerkelijk is dat het construct financiele prestaties met geen
enkele andere maatstaf op statistisch significante wijze correleert.
Voor de precieze resultaten van de regressie-analyses wordt terugverwezen naar de tabellen
6.3 tot en met 6.10. Op deze plaats worden enkele bevindingen en de consequenties voor de

hypothesen behandeld.
In de analyses zijn de omvang, de internationalisatie en de hoofdactiviteit als controlevariabe-
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len ingebracht. De invloed hiervan op de besturing door het hoofdkantoor valt wellicht wat

tegen. Uitzonderingen hebben betrekking op codrdinatie, financiele beloning en selectie.

Slecht presterende concerns blijken bijvoorbeeld minder gebruik te maken van coOrdinatie-

mechanismen, naarmate ze meer geinternationaliseerd zijn
De toevoeging van de diversificatiemaatstaven aan modellen die oorspronkelijk alleen de

controlevariabelen als onafhankelijke variabelen kennen blijkt veelal significante verbeterin-
gen in de verklaarde variantie op te leveren. Het is daarbij niet zo dat een van de drie typen

diversificatie duidelijk dominant is. Totale diversificatie lijkt bijvoorbeeld geen betere

voorspeller te zijn dan niet-verwante of verwante diversificatie.
Vanuit de resultaten van de regressie-analyses kunnen uitspraken gedaan worden over de

hypothesen. Hiertoe is voor elke besturingsmaatstaf de groep bestaande uit slecht presterende
concerns vergeleken met de groep bestaande uit goed presterende concerns. De vergelijking
spitst zich toe op de afstemming van de besturingsmaatstaf op de diversificatiestrategie. Op

basis van de vergelijking zijn drie consequenties voor de hypothese denkbaar: neutraal (de

afstemming is in beide groepen gelijk), verwerping (lage presteerders kennen een betere

afstemming dan hoge presteerders) en ondersteuning (hoge presteerders kennen een betere

afstemming dan lage presteerders). Hierbij is afgezien van nuancering voor de kracht

waarmee een hypothese verworpen dan wel ondersteund wordt.

De consequentie voor de hypothesen drie en vier is als neutraal betiteld. Zowel bij centralisa-

tie van herstructurering (H. 3) als bij coOrdinatie (H. 4) vindt in beide prestatiegroepen geen

afstemming  op de diversificatiestrategie plaats.  Dat de inzet van codrdinatie-instrumenten

niet wordt afgestemd op de diversificatiestrategie is opmerkelijk. Het niet aanpassen van de

herstructurering aan de diversificatiestrategie stemt beter overeen met het theoretisch kader.

De overige zes hypothesen zijn ondersteund. Hoofdkantoren uit de goed presterende groep
stemmen de betreffende besturingsinstrumenten beter af op de diversificatiestrategie van hull
concerns dan hoofdkantoren uit de slecht presterende groep. Om precies te zijn, de hoge

presteerders passen minder centralisatie van functies (H. 1), minder centralisatie van

strategiebepaling (H. 2), meer financiele beoordeling (H. 5), meer financiele beloning (H. 6)
en minder bemoeienis met selectie (H. 7) toe, naarmate de diversificatie sterker is. De lage

presteerders stemmen de centralisatie van functies (H. 1), de centralisatie van strategiebepa-

ling (H. 2) en de financiele beoordeling (H. 5) niet af op de diversificatiestrategie. Tevens

kiezen zij voor een minder financiele beloning (H. 6) en een grotere betrokkenheid bij
selectie (H. 7), naarmate de diversificatie sterker is. Voor wat betreft uitwisseling (H. 8)
tenslotte geldt dat de lage presteerders kiezen voor meer uitwisseling als zij sterker gediversi-

ficeerd zijn, terwijl de hoge presteerders hier geen aanpassing te zien geven.

Ondersteuning in zes gevallen, neutrale beoordeling in twee gevallen en geen enkele

verwerping betekenen dat de resultaten van de regressie-analyses per saldo gunstig zijn voor
de hypothesen.



244 BESTURING DOOR HET HOOFDKANTOOR EN DIVERSIFICATIE

§7.3 Conclusies

Deze paragraaf geeft een antwoord op de laatste onderzoeksvraag.

7. Welke conclusies kunnen getrokken worden?
De conclusies zijn opgehangen aan de probleemstelling en de these van het onderzoek.

Probteemstelling
De probleemstelling van het onderzoek is als volgt verwoord:

Hoe dient een hoofdkantoor zijn divisies te besturen, gegeven de gevolgde
diversijicatiestrategie?

Aan de hand van de bevindingen van de survey is het mogelijk hierop een precies en
empirisch onderbouwd antwoord te geven. In het bijzonder wordt gekeken naar de wijze
waarop de hoofdkantoren van goed presterende concerns hun units besturen.

Op basis daarvan moet het hoofdkantoor bij een sterke mate van diversificatie kiezen voor
decentralisatie van functies en strategiebepaling, een financieel georienteerde beoordeling en
beloning en weinig bemoeienis met de selectie. Naarmate de diversificatie geringer is, dient
het hoofdkantoor te kiezen voor meer centralisatie van functies en strategiebepaling, een
meer strategisch georienteerde beoordeling en beloning en een grotere bemoeienis met de
selectie van medewerkers.

Ongeacht de diversificatiestrategie moet het hoofdkantoor betrokken zijn bij de herstructure-
ring van divisies en hun onderdelen. De aanpassing van het gebruik van coOrdinatie-
instrumenten aan de diversificatiestrategie lijkt niet noodzakelijk. Een mogelijke oorzaak is
dat blijkens de case studies zelfs in een sterk gediversificeerde onderneming waarin het
geloof in synergie ontbreekt nog codrdinatie-instrumenten worden ingezet. Ook de mate
waarin medewerkers uitgewisseld worden tussen divisies lijkt niet te hoeven worden
afgestemd    op de diversificatiestrategie. In ondememingen    met   een lage diversiteit    kan

uitwisseling bijdragen aan de realisatie van synergetische voordelen, maar blijkbaar is
uitwisseling niet noodzakelijk. Op grond van de bevindingen van de lage presteerders kan
hieraan nog toegevoegd worden dat uitwisseling in ieder geval niet toe zou mogen nemen,
als de mate van diversificatie stijgt.

These
Het voorgaande impliceert dat de hoofdkantoren van financieel goed presterende concerns
meer elementen van de financiele in plaats van strategische besturingsstijl toepassen,
naarmate ze sterker gediversificeerd zijn. De hoofdkantoren van financieel slecht presterende
concerns passen meer elementen van de strategische in plaats van financiele besturingsstijl
toe, naarmate ze sterker gediversificeerd zijn.
Met opzet wordt hierbij gesproken van elementen van de besturingsstijlen in plaats van
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besturingsstijlen. De bedoelde relaties zijn namelijk niet bij alle onderdelen van de bestu-

ringsstijlen aangetroffen. Dat wit zeggen, de hoofdkantoren in beide prestatiegroepen blijken
sommige besturingsinstrumenten niet af te stemmen op de diversificatiestrategie.
Voor het merendeel van de besturingsinstrumenten geldt evenwel dat de goed presterende

ondernemingen een betere afstemming op de diversificatiestrategie kennen dan de slecht

presterende ondernemingen. Dit betekent dat de these overwegend ondersteuning vindt.

Goed en slecht presterende concerns onderscheiden zich aldus niet door hun diversificatie-

strategie of door de wijze waarop hun hoofdkantoor de divisies bestuurt, maar door de
afstemming tussen deze twee.

§7.4 Aanbevelingen

In deze paragraaf worden eerst enkele aanbevelingen voor verder wetenschappelijk onder-

zoek gedaan. Deze worden gevolgd door aanbevelingen die gericht zijn op praktijkbeoefena-
ren.

Onderzoek
Achtereenvolgens wordt ingegaan op diversificatie, controle, besturing, prestaties en
steekproefgrootte.

Diversijicatie
In het onderzoek is gekozen voor het gebruik van entropie-maatstaven voor diversificatie.
Deze worden veel toegepast en lijken het meest geschikt te zijn voor het onderhavige

onderzoek. In hoofdstuk vijf is gebleken dat entropie-maatstaven niet geheel onomstreden

zijn. Onderzocht zou kunnen worden of het gebruik van andere maatstaven betere dan weI
slechtere resultaten op zou leveren. Gedacht kan worden aan ongewogen continue maatsta-

ven, zoals bijvoorbeeld ontwikkeld door Wood (1971). Ook categorische maatstaven, zoals

die van Rumelt (1974), zouden onderzocht kunnen worden, hoewel hiertegen fundamentele
bezwaren ingebracht zijn. Met behulp van de laatstgenoemde maatstaf zou wellicht wat meer
aandacht geschonken kunnen worden aan het type diversificatie. Het type speelt in zowel het
theoretisch raamwerk als de toetsing daarvan slechts een bescheiden rol. De nadruk ligt

immers op de mate van diversificatie.

Controle
Bij het analyseren van de gegevens van de survey is gecontroleerd voor de omvang,

geografische spreiding en aard van de activiteiten van de betrokken concerns. Het belang van
de twee laatste factoren is bij de case studies naar voren gekomen. Uiteindelijk blijkt de
invloed op de besturing echter niet zo groot te zijn. Een mogelijke oorzaak is de operationali-

satie van de factoren. Met name de meting van de geografische spreiding en de hoofdactivi-
teit zouden misschien verfijnd moeten worden. Ook is denkbaar dat de factoren in interactie
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met diversificatie de besturing door het hoofdkantoor beinvloeden. In een volgend ontwerp
van het theoretisch raamwerk zou hiermee rekening gehouden kunnen worden.

Besturing
Diverse auteurs gaan uit van het bestaan van besturingsstijlen. In het theoretisch raamwerk is
onderscheid gemaakt tussen de strategische en de financitle besturingsstijl. Het raamwerk
wordt echter getoetst op het niveau van de samenstellende rollen of besturingsinstrumenten.
Nagegaan zou kunnen worden of de financi8le, strategische of andere besturingsstijlen in de
praktijk toegepast worden. De case studies bevatten eigenlijk de suggestie dat hoofdkantoren

uiteenlopende combinaties van rollen kunnen maken en dus niet kiezen voor een bepaalde
stijl. Dit wordt tot op zekere hoogte ondersteund door de bevindingen van de survey. De
correlaties tussen de verschillende rollen zijn slechts in enkele gevallen statistisch significant.

Prestaties
Gekozen is voor meting van de fmanciele prestaties van een concern aan de hand van
boekhoudkundige maatstaven. Hieraan zouden op marktwaarden gebaseerde maatstaven

toegevoegd kunnen worden. Daarnaast zouden andere dan financiele prestaties opgenomen
kunnen worden. Gezien het theoretisch raamwerk ligt aanvulling met synergetische
voordelen en financiele voordelen voor de hand. Meting van beide typen voordelen zal niet
meevallen.
De verschillende prestatiemaatstaven zouden verder als afhankelijke variabele opgenomen
kunnen worden, waarbij de diversificatiestrategie, de besturing door het hoofdkantoor en de
interactie daartussen als onafhankelijke variabelen zouden fungeren. Op die manier kan een
meer directe koppeling tussen de drie begrippen aangebracht worden. Op dit moment bestaat
slechts een associatie tussen enerzijds diversificatie en besturing en anderzijds financiele
prestaties.
Tenslotte zouden de prestatieverschillen tussen het tweede en vierde kwadrant van figuur 4.3
nader onderzocht kunnen worden. Beide kwadranten worden in de huidige opzet geasso-
cieerd met slechte prestaties. Denkbaar is evenwel dat het vierde kwadrant, bestaande uit

ondernemingen met een hoge diversiteit en een strategische besturingsstijl, lagere prestaties
te zien geeft dan het tweede kwadrant, dat ondernemingen met een lage diversiteit en een
financiele besturingsstijl omvat.

Steekproefgrootte
De response rate van het onderzoek is met ongeveer 85 procent bijzonder hoog. Het absolute
aantal concerns waarin medewerking verleend is aan het onderzoek is echter betrekkelijk
laag. Dit leidt tot beperkingen bij de analyse van de gegevens. Zo kunnen grotere LISREL-
modellen niet worden geschat, wordt de gevoeligheid voor toevallige afwijkingen vergroot
en worden de significantieniveaus gedrukt. Een meer omvangrijke steekproef zou daarom
welkom zijn. Hiertoe zouden de eisen betreffende de nationaliteit en beursnotering kunnen
vervallen. Tevens zouden de gegevens verzameld kunnen worden middels schriftelijke
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enquttes in plaats van persoonlijke gesprekken. Vooral de laatste verandering creeert nieuwe
moeilijkheden. Sommige gegevens zouden bijvoorbeeld niet langer verzameld kunnen

worden. Hierbij kan gedacht worden aan de gegevens die benodigd zijn voor de berekening
van de entropie-maatstaven.

Praktij k

Uit het onderzoek blijkt dat het hoofdkantoor verscheidene rollen kan vervullen. Bij
sommige rollen bestaat weinig keuzevrijheid. Hiertoe behoren het ontwerp van de concern-

strategie, de herstructurering van het concern en de benoeming van de divisiemanagers.
Naast representatieve taken zal elk hoofdkantoor zich hiermee bezig moeten houden. Door
middel van herstructurering moet het hoofdkantoor bijvoorbeeld zorgen voor een goede

organisatiestructuur van de onderneming.
In andere gevallen heeft het hoofdkantoor meer keuzevrijheid. Het betreft de centralisatie

van functies op het hoofdkantoor, de bemoeienis met de strategiebepaling voor de divisies,
de inzet van instrumenten om divisies te coOrdineren, de allocatie van middelen naar en

beoordeling van de divisies en hun managers, de beloning van de divisiemanagers, de
bemoeienis met de selectie van managers en medewerkers onder het divisiemanagement en
tenslotte de uitwisseling van managers en medewerkers tussen de divisies. De toepassing van

deze rollen kan varieren. Voor het gemak worden de uiterste mogelijkheden gevangen onder

de noemers strategische besturingsstul versus financiele besturingsstijl.
Belangrijke uitgangspunten zijn dat de twee besturingsstijlen verschillende kostenniveaus met

zich meebrengen en dat ze een verschillend inzicht van het hoofdkantoor vergen. Kosten

hangen samen met de salarissen van de op het hoofdkantoor werkzame personen en de
faciliteiten die zij nodig hebben. Ook de beperkingen die het hoofdkantoor oplegt aan de
bewegingsvrijheid van de divisies veroorzaken kosten. Bij inzicht gaat het in het bijzonder
om het inzicht van het hoofdkantoor in de activiteiten van de divisies. Een strategische
besturingsstijl leidt tot hogere kosten en vergt meer inzicht van het hoofdkantoor dan een
financiele besturingsstijl.
Het hoofdkantoor moet nu niet eenvoudigweg kiezen voor de besturingsstijl die de laagste
kosten met zich meebrengt en het minste inzicht van het hoofdkantoor vraagt, zijnde de
financiele besturingsstijl.   Vaak   is de keuze  voor een strategische besturingsstijl gerechtvaar-
digd.

Om een goede beslissing te kunnen nemen moet de diversificatiestrategie van het concern in
de beschouwing betrokken worden. Is de onderneming niet of slechts in beperkte mate
gediversificeerd, dan kan een strategische besturingsstijl toegepast worden. Het hoofdkantoor
heeft in beginsel voldoende inzicht in de activiteiten van de divisies om deze besturingsstijl
toe te kunnen passen. De hoge kosten van de strategische besturingsstijl worden meer dan

gecompenseerd door de synergetische voordelen die met behulp van deze besturingsstijl
behaald kunnen worden. Is de onderneming daarentegen in sterke mate gediversificeerd, dan
moet een financiele besturingsstijl toegepast worden. Het inzicht van het hoofdkantoor in de
activiteiten van de divisies is in beginsel onvoldoende voor de toepassing van een strategische
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besturingsstijl.    De hoge kosten   van deze besturingsstijl worden niet gecompenseerd   door
synergetische voordelen. Door toepassing van een financiele besturingsstijl is het hoofdkan-
toor in staat om financiale voordelen te realiseren.
Dit kan op basis van de resultaten van het empirische onderzoek iets preciezer verwoord
worden. Naarmate een onderneming in sterkere mate gediversificeerd is, zou haar hoofdkan-
toor moeten kiezen voor minder centralisatie van functies op het hoofdkantoor, minder
bemoeienis met de strategiebepaling voor de divisies, een op financiele criteria gebaseerde
allocatie van middelen naar en beoordeling van de divisies en hun managers, een financieel
georienteerde beloning van de divisiemanagers en een minder sterke bemoeienis met de
selectie van managers en medewerkers onder het divisiemanagement. Dit houdt in dat
kenmerken van de strategische besturingsstijl vervangen worden door kenmerken van de
financiele besturingsstijl. Het hoofdkantoor zou daarnaast   bij een sterkere diversificatie
kunnen kiezen voor minder inzet van coOrdinatie-instrumenten en minder uitwisseling van
managers en medewerkers tussen divisies, maar dit blijkt niet noodzakelijk te zijn. Voor wat
betreft de uitwisseling geldt dat deze in ieder geval niet toe zou mogen nemen.

§7.5 Afsluiting

In dit laatste hoofdstuk zijn de samenvatting, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek
opgenomen. Hiermee is tevens een antwoord gegeven op de laatste onderzoeksvraag en de
probleemstelling.
Om het verhaal rond te maken wordt teruggekeerd naar de probleemaanduiding. Centraal
hierin staan waardetoevoeging en implementatie van diversificatie.

\ Waardetoevoeging
L-     Het hoofdkantoor leidt tot kosten en beperkingen. Verwacht wordt dat het ter compensatie

waarde toevoegt. In de praktijk is dan ook waar te nemen dat hoofdkantoren zich bezinnen
op de rollen die zij vervullen. De aandacht hiervoor in wetenschappelijk onderzoek is
betrekkelijk abstract, belegen of fragmentarisch of heeft een zwakke en eenzijdig Angelsaksi-
sche empirische basis.
In dit onderzoek is getracht aan deze beperkingen tegemoet te komen. De tot dusverre vooral
Angelsaksische orientatie is verminderd door toevoeging van de resultaten van studies van
Nederlandse ondernemingen. De empirische basis is tamelijk stevig. Ten eerste zijn vrij
diepgaande case studies in een kleiner aantal ondernemingen uitgevoerd. Ten tweede is een
survey onder een groter aantal ondernemingen gehouden. Door middel van persoonlijke
gesprekken zijn gegevens in bijna zeventig Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen
verzameld, hetgeen een response rate impliceert van circa 85 procent. Het onderzoek is niet
fragmentarisch. In plaats van slechts 8tn aspect   van de besturing van divisies   door   het
hoofdkantoor, zoals de beloning van divisiemanagers, te onderzoeken is aan een breed scala
van besturingsinstrumenten aandacht besteed. Door opneming van theorie en praktijk uit de
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jaren negentig is het belegen karakter van de bestaande literatuur gereduceerd. Tenslotte is
de abstractie naar verwachting weggenomen door te spreken van concrete besturingsinstru-

menten in plaats van globale categorieen van organisaties als M-form en CM-form.
\ Specifiek inzake waardetoevoeging luidt de slotsom dat hoofdkantoren geen waarde

3 toevoegen door het kiezen van een bepaalde besturingsstijl of diversificatiestrategie op zich.
Meer gedecentraliseerde besturing en meer verwante diversificatie bijvoorbeeld blijken niet
samen te hangen met hogere financitle prestaties. Hoofdkantoren voegen waarde toe door
het cretbren en handhaven van de juiste afstemming tussen besturing en diversificatie. Deze

afstemming is aanwezig bij het hoofdkantoor van een niet of in beperkte mate gediversifi-
ceerd concern dat elementen van de strategische besturingsstijl toepast en bij het hoofdkan-

toor van een in sterke mate gediversificeerd concern dat elementen van de financiele
besturingsstijl toepast. In de resterende gevallen moet het hoofdkantoor zijn besturingsstijl of

diversificatiestrategie aanpassen.

Implementatie van diversificatie
Naar de concernstrategie diversifieatie is veelvuldig onderzoek verricht. Aan de relatie
tussen diversificatie en de prestaties van ondernemingen zijn bijvoorbeeld vele studies

gewijd. De uitkomsten hiervan zijn echter niet eenduidig. Verscheidene auteurs wijzen als
oorzaak aan de verwaarlozing van de problemen die het implementeren van diversificatie
met zich meebrengt. Een belangrijk aspect van de implementatie is de besturing door het
hoofdkantoor. De verwaarlozing van implementatieproblemen wordt op haar beurt veroor-
zaakt door de moeite die het kost om de benodigde gegevens te verzamelen. De onderzoeker
kan zich niet beperken tot het uitgraven van openbare databestanden, maar zal gegevens over
de interne organisatie moeten verzamelen. De bestaande literatuur stokt evenwel veelal bij
dit advies.
In dit onderzoek is de stap om gegevens over de interne organisatie te verzamelen daadwer-

kelijk gezet. Dit heeft inderdaad veel inspanningen gevergd. Deze hebben echter ondersteu-
ning opgeleverd voor de gedachte dat diversificatie op zich niet leidt tot hogere of lagere

financiele prestaties. Diversificatie herbergt slechts potentiele voordelen. Deze worden alleen
gerealiseerd bij de juiste implementatie van de strategie, of om precies te zijn, bij de juiste

besturing door het hoofdkantoor.

Al met al speelt dit onderzoek in op de geconstateerde lacunes inzake waardetoevoeging door
het hoofdkantoor en de implementatie van diversificatie.
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English Summary

In practice, the corporate centres of divisionalised firms are under increasing pressure to add
value to their divisions. The attention this receives in scientific literature is limited in several
ways. Here diversification strategy is a major research topic. The results of empirical
research of the performance of diversification strategies are ambiguous, however. A
potential cause of this ambiguity is that studies so far have largely failed to take into
consideration the way diversified firms are managed by their corporate centre. Therefore.
this investigation addresses the question how the corporate centre of a divisionalised firm
should manage its divisions, given the firm's diversification strategy.
A theoretical framework is proposed that links diversification strategy, management  by   the

corporate centre, and performance of divisionalised firms. This framework is based on a
review    of the existing literature     and a number    of case studies. The framework    is
subsequently tested through a survey of Dutch public corporations. The main stages of the
research are summarised below.

Review of the  literature
The divisional structure is a remedy for the weaknesses characteristic of the functional
structure. However, divisionalisation also involves certain drawbacks. The corporate centre
can mitigate these drawbacks by choosing the right way to manage the divisions. The
literature on the M-form tells us that there is no single optimal way to manage divisions.
Corporate management of divisions comprises six different roles. The corporate centre can
choose whether   or    not   and    if   so   how to perform these roles. An important factor   that
influences this choice seems to be the diversification strategy adopted by a firm. Since we
lack an integrated theoretical framework that explains diversification, five different theoreti-
cal perspectives of diversification are explained.
The review of the literature supplies the main building blocks of the theoretical framework.
Moreover, it provides the conceptual framework necessary for conducting the case studies in
the next stage of the research.

Case studies
Case studies are conducted in four Dutch firms: AEGON, DSM, Getronics, and Wolters
Schaberg.  The case studies serve as illustrations  of the literature and theory. In addition,  they
support the development of the theoretical framework and the selection and measurement of
its  variables.
The management by the corporate centre is different in each of the four firms. The extent to
which the firms strive for synergy appears to be an influential factor. The potential synergy
is determined by the diversification strategy adopted by the firms. Also the geographical
spread and nature  of the activities  of the  firm  seem to influence synergy.
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Theoretical framework
First of all, diversification strategy and corporate centre management, the two main elements

of the theoretical framework, are examined. A framework comprising the five perspectives

of diversification is developed. Two different management styles for the corporate centre are

distinguished: the strategic management style and the financial management style.

The combination of diversification strategy and management style results in the central thesis

of the investigation. According  to this thesis, firms that perform well possess a better  fit

between their diversification strategy and the management by their corporate centre than

firms that do not perform well. More specifically, the corporate centres of firms with good
financial results, provided they are diversified to a larger extent, will adopt a fmancial rather

than a strategic management style. On the other hand, firms with bad financial results,

provided they are diversified to a larger extent, will adopt a strategic rather than a financial

management style.
The management styles encompass several roles. For each of these roles a separate hypoth-

esis is developed. Thus, hypotheses are developed for centralisation of functions (H. 1),

strategic planning (H.2), and restructuring (H.3), for coordination instruments (H.4), control

(H.5), remuneration (H.6), selection (H.7), and transfer (H.8). In each case, the degree of

fit between the role and the diversification strategy is linked to the performance of the firm.

Methodology survey
The methodology of the survey covers the collection of data, the measurement of variables,

and the statistical procedures.   The   data are collected   in a sample of Dutch public corpor-
ations, mainly through interviews. About 85 percent of the firms that met the set criteria
agreed to participate in the research. Measures are developed for diversification strategies,

corporate centre management, financial performance, and control variables. For diversifica-

tion  strategies, for instance, entropy measures are developed. Most measures are constructs,
which can be operationalised with the help of LISREL. To actually test the hypotheses,

multiple regression  is  used.

Survey
After some of the firm statistics, the results of LISREL, and the correlations between the

variables have been described the results of the multiple regression analyses are given. Two
of the hypotheses are neither confirmed nor rejected. Both low and high performing firms

fail to adjust the centralisation of restructuring  (H. 3)  and  the  use of coordination instruments

(H.4) to their diversification strategies. The other hypotheses are supported. In contrast to

low performers, high performers have a better fit between centralisation of functions (H. 1),
strategic planning (H.2). control (H.5), remuneration (H.6), selection (H.7), and transfer

(H.8) on the one hand and diversification on the other.

These results imply that the thesis of the research is for the main part supported. The

question that was posed at the beginning of this summary can now be answered. The
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corporate centre of a strongly diversified firm should opt for decentralisation of functions
and strategic planning to the divisions, a financially-oriented control and remuneration of the
divisions and their managers, and little involvement  in the selection of division employees.
When diversification decreases, the corporate centre should opt for more centralisation of
functions and strategic planning, a more strategically-oriented control and remuneration, and
more involvement in selection. Regardless of the diversification strategy, the corporate
centre should always be involved in the restructuring of divisions and parts of divisions. The
need to adjust the use of instruments to coordinate divisions and the transfer of employees
between divisions to the diversification strategy does not seem to be very pressing.

Recommendations for further research and for practitioners are provided. Finally, some
concluding remarks are made. Corporate centres seem to add value by choosing a manage-
ment style that opens up the benefits that pertain to the diversification strategies adopted by
their firms. Furthermore, gathering internal data on firms seems to be a fruitful way to gain
a better understanding of the relationship between diversification and performance.
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