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LEVENS- 
BESCHOUWING

verhoudingen in de samenwerking tussen 
bedrijfsonder delen. Dit was bij RSV van 1973 tot 1983.
De vraag is, zouden de huidige inzichten in de systeem-
benadering en de thans beschikbare technieken van 
communicatie en informatie die scenario’s hebben 
beïnvloed en wat voor lessen zijn daaruit te trekken. 
Interessant daarbij is dat de huidige stand van zaken 
in de informatica (geëvolueerd uit computertechnie-
ken en later automatisering) het systeemdenken en 
handelen bevordert. Omdat zij dwarsverbanden 
zichtbaar maakt, samenhang en voerzicht voor ieder-
een toegankelijk maakt en met simulatiemodellen voor 
alternatieve scenario’s doelstellingen hanteerbaar 
maakt.

Systeembenadering

Op eerdergenoemde scenario’s losgelaten laat systeem-
benadering duidelijker en sneller zien waar, ook in het 
positieve scenario, de zwakke plekken zitten. Daarnaast 
zal een systeemdynamische analyse van de wissel-
werking van de onderneming van de veranderende 
omgeving sneller signalen afgeven over bedreiging  
en kansen op langere termijn. 
Vervolgens zal de aard en de organisatie van de inge-
voerde informaticasystemen afhankelijk moeten zijn 
van de levensfase, waarin de onderneming zich bevindt. 
Om met C.A. van Peursen te spreken moet vastgesteld 
worden of het bedrijf in de (mythische) pioniersfase  
is, waar de ondernemer zelf het systeem personifieert; 
of dat het bedrijf in de (ontologische) bureaucratische 
fase verkeert, met strakke organisatieschema’s, 
gedetailleerde taakomschrijvingen en langetermijn-
planningsformulieren à la Mackinsey. Of dat het bedrijf 
in de functionele fase is, waar decentralisatie meer 
verantwoordelijkheid, inventiviteit en effectiviteit op 
alle niveaus bevordert.
Het zichtbaar en bespreekbaar maken van de levens-
fase heeft een verhelderende werking voor de deelne-
mers aan het systeem. 
Ik denk dat invoering van de huidige technieken van 
de systeembenadering zowel het positieve als het 
passieve scenario als bovengenoemd gunstig zouden 
hebben beïnvloed. Ik vermoed dat sneller en effectie-
ver de positieve opbouw, respectievelijk de consolidatie 
zou zijn bewerkstelligd. In een positief en zelfs passief 
scenario staat de organisatie open voor vernieuwing.
Veel moeilijker ligt het bij het negatieve scenario. Daar 
zijn zowel bedrijfsonderdelen als medespelers geneigd 
de problematiek vooruit te schuiven of zelfs te ontken-
nen en over te gaan tot het hanteren van oneigenlijke 
argumenten en handelingen om het wankelende 
systeem te handhaven. Bij nader inzien is dit precies 
wat er bij RSV en de vezelsector van AKZO is gebeurd. 
De angst voor het verlies van kapitaal, werkgelegen-
heid en vakmanschap overheerst alle denkprocessen 
zodanig dat er geen ruimte en geen tijd lijkt te zijn voor 
een systeembenadering. Het is zeer moeilijk om deze 
barrière te doorbreken; temeer wanneer bij de analyse 
van de problematiek geen rekening wordt gehouden 
met de levenscyclus van de kernactiviteiten en haar 
kampioenen.

Bij mij thuis in Londen hangt een 
schilderij van Ans Wortel, waarin 
zij als tekst heeft opgenomen: 
‘Flarden van wat zich zo al in en 
om ’n hoofd afspeelt’. De redactie 
van Bestuursjournaal heeft mij 
een grote vrijheid gegeven voor  
dit artikel en ik heb gekozen voor 
een greep uit de flarden door Ans 
Wortel aangeduid.

Er wordt tegenwoordig in toenemende mate aan 
systeemdenken gedaan. Systeemdenken is in. Het 
houdt onder meer in, dat men niet alleen moet denken 
in termen van onderdelen, maar tegelijkertijd in 
termen van het geheel en de onderlinge wisselwer-
kingen van de onderdelen binnen het geheel en de 
wisselwerking van het geheel met de buitenwereld.  
Of, zoals het gedefinieerd wordt in de inleiding van het 
jaarverslag over 1987 van het Bureau voor Systeem 
Ontwikkeling (BSO): ‘Een systeem is een geheel van 
elementen in dynamische interactie, georganiseerd in 
samenhang met een gemeenschappelijk doel’. Dit geldt 
voor het systeem mens evengoed als voor het systeem 
onderneming of andere vormen van menselijke orga-
nisaties. Zo kunnen de flarden op zichzelf beschouwd 
niet tot hun recht komen indien ze niet in samenhang 
gezien worden. Hoewel men bij organisaties zich 
weleens kan afvragen of ze werkelijk een systeem zijn 
of alleen maar een verzameling van flarden, kan bij 
een mens niet getwijfeld worden aan het bestaan van 
een, door de natuur geschapen, systeem. Er moet dus 
een verband bestaan tussen de flarden in het hoofd en 
ook een verband van het individu met de samenleving.
Ik zal trachten in dit artikel het systeem te ontdekken 
in de flarden die in mijn hoofd en mijn hart aanwezig 
zijn als gevolg van mijn functioneren in ondernemingen.

Drie scenario’s

Gedurende dit functioneren heb ik drie scenario’s 
gemaakt.
Eerst een positief scenario met een gemiddeld genomen 
toenemende omzet- en winstontwikkeling, een daarmee 
gelijke tred houdende investeringsontwikkeling, een 
redelijk sociaal klimaat en constructieve verhoudingen 
in de samenwerking tussen de onderdelen. Dit was bij 
de Sikkens Groep (later de AKZO-divisie Coatings) en  
de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie (later de 
AKZO-divisie Zout Chemie) tussen 1957 en 1973.
Vervolgens een passief scenario met een consoliderend 
karakter, stagnerende en teruglopende omzet- en 
winstcijfers, een gespannen sociaal klimaat en moei-
zame verhoudingen in de samenwerking binnen het 
groepsverband. Dit was bij AKZO als concern in de 
toenmalige fase, begin jaren zeventig.
En ten slotte een negatief scenario met structureel 
inzakkende marktperspectieven, toenemende ver-
liezen, een agressief sociaal klimaat en destructieve 
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te zijn. Met een oppervlakte bijna gelijk aan Nederland, 
een bevolking van bijna 20 miljoen, geconcentreerd op 
een kwart van het eiland. Een economische groei van 
tussen de 6 en 10% in de afgelopen 30 jaar. Het econo-
mische wonder van het Verre Oosten. 
Hoofddoelstellingen van het natio nale beleid zijn 
economische groei en militaire macht. Daar zijn ze 
goed in, dat wordt als doelstelling door de belangrijke 
medespelers op het nationale toneel aanvaard en 
beleden. So far, so good. 
De bedreiging echter van deze kernactiviteit is op 
lange termijn de kwaliteit van het leven op het eiland, 
zowel voor de natuurlijke bronnen als voor de mens. 
Hoewel het op zichzelf geen verrassende stelling is dat 
elke economische activiteit tot ondergang is gedoemd 
wanneer er geen bronnen en middelen zijn om de 
activiteit mee te bedrijven, is dit een gegeven dat de 
mens liever voor zich uit schuift en als een struisvogel 
ontkent. Ook hier is van het grootste belang dat de 
levenscyclus, de levensfase van een onderneming, in 
dit geval een geheel ecosysteem, onderkend en bestu-
deerd wordt en vervolgens de expertise, ervaring en 
de middelen beschikbaar zijn om een bedreiging het 
hoofd te bieden. Temeer als in een land met een sterk 
Chinese achtergrond in de oude geschriften terug te 
vinden is, dat het begrip ‘crisis’ door twee Chinese 
tekens wordt uitgebeeld waarvan er een ‘gevaar’ en  
de ander ‘kans’ betekent. 
Het gaat hier wederom om een systeem, een ecosysteem 
van onderling verbonden onderdelen, zoals de natuur, 
de mens, de economie, de technologie en de ecologie.

De reactie op mijn eerste benadering van de regering 
van Taiwan was niet bemoedigend. Het aangeven van 
de noodzaak ecologie te betrekken bij de economische 
planning vond weinig bijval. De Westerse gewoonte om 
het ecologische aspect op zijn best als een sluitpost te 
beschouwen en het te associëren met linksgeoriënteer-
de actiegroepen was volledig overgenomen. Kosten-
verhogend en groeiafremmend waren argumenten die 
erin gingen als koek, bij de vertegenwoordigers van 
overheid en bedrijfsleven.

Het leek echter de moeite waard met het plan door te 
gaan omdat meer dan elders ter wereld het ecosysteem 
Taiwan zo zichtbaar was. Een geïsoleerd overzichtelijk 
eiland waar de samenhang der dingen zintuiglijk 
waarneembaar zijn en daardoor ook bewust moeten 
kunnen worden gemaakt en beheersbaar. 
Uiteindelijk ging in 1985 het project Taiwan 2000 van 
start met behulp van financiering van de Taiwanese 
overheid, van de Asia Foundation, van Philips en KLM 
op Taiwan en van het Rockefeller Brothers Fund. 
Een groep van vijf jonge Taiwanese professoren uit vijf 
verschillende disciplines en verbonden aan de Nationaal 
Taiwan University en de Academie Sinica bracht met 
behulp van een groep van dertig wetenschappelijk 
medewerkers de ‘staat van het milieu’ in kaart zoals 
dat in de afgelopen dertig jaar was ontstaan. 
Daarnaast werkten enige buitenlandse experts aan  
het project mee. Zij brachten kennis in methodieken 
om met behulp van econometrische en systeemdyna-

Haastige fusies

Ten aanzien van het punt van de bedrijfscultuur zijn  
er twee factoren die een groot verschil vormen tussen 
de genoemde positieve scenario’s van coatings en Zout 
Chemie en de passieve en negatieve scenario’s. Dat is 
het feit dat zowel AKZO als RSV geboren waren uit  
zeel snel in elkaar gezette fusies en dat een systeem 
ontbrak. Overdreven oneerbiedig gezegd: het waren 
nog losse flarden. Aangezien je moeilijk een systeem-
benadering kan loslaten op iets dat geen systeem is, 
ligt daar een groot probleem dat inherent is aan 
haastige fusies. Daar komt dan nog bij, dat de RSV-fusie 
als kernactiviteit de structureel in moeilijkheden 
komende scheepsnieuwbouw en scheepsreparatie 
omvatte, terwijl AKZO als concern in feite geen echte 
kernactiviteit had. Coatings en Zout Chemie hadden 
daarentegen wel een kernactiviteit en een lange 
historie van autonome groei gecombineerd met in de 
loop van de tijd geselecteerde overnames. Afgezien  
dus van de haalbaarheid toentertijd en het effect van 
de systeembenadering ligt hier het probleem van de 
wenselijkheid van snelle fusies en de bestuurbaarheid 
daarvan.

In dit verband ben ik niet gerust over de wat kramp-
achtige aandoende rage op het gebied van de voor-
bereiding op het magische jaar 1992 van de Europese 
gemeenschap.
Het lijkt mij duidelijk dat na 1992 een multinationale 
aanwezigheid van vele bedrijven in de EG van belang 
kan zijn. Ik vraag me echter af of dit nu plotseling zo 
veel essentiëler is dan daarvoor. Het lijkt me dan ook 
dat grote voorzichtigheid geboden is bij het haastig in 
elkaar zetten van fusies zonder dat naar de ervaring 
van het verleden is gekeken. Fusies om samen sterker 
te zijn in een afbrekende markt zijn riskant. Fusies 
van bedrijven met zeer verschillende bedrijfsculturen 
zijn ook riskant. Fusies zonder bij voorbaat zorgvuldig 
afgewogen te hebben of ze passen in een voor de 
toekomst ontworpen systeem lijken mij gevaarlijk. In 
ieder geval lijkt het noodzakelijk om lering te trekken 
uit het feit dat autonome groei om een kernactiviteit 
en daarmee samenhangende activiteiten met daar-
naast complementerende overnames in dezelfde 
bedrijfscultuur de meeste kans van slagen bieden voor 
een gezonde groei.

Tijdnood

Een andere kant van de ervaring van het verleden die 
mij na 1983 heeft bezig gehouden is de vraag hoe met 
een praktisch voorbeeld in de wereld van vandaag 
zichtbaar kan worden gemaakt dat het mogelijk moet 
zijn om niet in de fuik van de tijdnood terecht te 
komen. Hoe kan men voorkomen dat een structurele 
bedreiging van een kernactiviteit evident is maar niet 
wordt ingezien of zelfs wordt ontkend. In het kader 
van mijn persoonlijke belangstelling heb ik dit gezocht 
in de problematiek van de bedreiging van de economie 
door de milieuproblematiek. 
Daartoe leek het eiland Taiwan een sprekend voorbeeld 

mische modellen simulatie scenario’s te ontwerpen 
van situaties die in het jaar 2000 en daarna zouden 
kunnen ontstaan bij verschillende beleidsuitgangspun-
ten. Doel van deze scenario’s is het langetermijnaspect 
van de samenhang tussen economie en ecologie zicht-
baar te maken. 

Samenhang

Het zal de lezer duidelijk zijn geworden dat het ‘zicht-
baar’ maken, het ‘bespreekbaar’ maken als een rode 
draad door dit artikel heen loopt. Het communicatie-
aspect dat bij een tekortschieten zo vaak oorzaak is 
van verkeerde handelingen, is bij een professionele 
benadering het belangrijkste element in het herken-
baar maken van het beeld van de werkelijkheid van  
nu en een mogelijke toekomst. Het grootste gevaar 
voor de toekomst van ieder systeem is dat de deel-
nemers de samenhang niet zien en de consequenties 
niet bespreken.

Wat het Taiwan-project betreft, in 1987 werd een 
conceptrapport in de openbaarheid gebracht en de 
inhoud was beangstigend. Een van de meest geres-
pecteerde ministers van het kabinet, Dr. K.T. Li, hield 
echter de openingsrede bij de presentatie en dat 
betekende dat de overheid ‘om’ was. Intussen is eind 
1987 een nieuw overheidsorgaan op kabinetsniveau 
ingesteld, speciaal belast met het milieubeleid. Begin 
1988 maakte de verantwoordelijke man, Dr. Eugene 
Chien, bekend dat in consultatie tussen overheid, 
bedrijfsleven en universiteit een milieuherstel-
programma werd opgesteld dat naar toenmalige 
schatting op grond van geïdentificeerde projecten tot 
in de jaren negentig vier miljard US $ per jaar zou 
omvatten. Leden van het Taiwan 2000-project zitten 
in het consultatieteam.
De verwachting is dat dit programma zal leiden tot  
een beter beheersbaar evenwicht tussen economie en 
ecologie, tot industriële innovatie en tot verbetering 
van zowel welvaart als welzijn op dit mooie eiland.

Met deze illustratie van de noodzaak en de mogelijk-
heid de huidige en de toekomstige bedreigingen tijdig 
zichtbaar te maken en kostbare en soms onherstelbare 
schade te voorkomen wil ik deze verzameling flarden 
afsluiten. Indien de lezer er een samenhang, een 
systeem en een boodschap in ontdekt kan het wellicht 
bijdragen tot gezonde besluitvorming over onze 
toekomst.


