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WILLEM J. VRAKKING· 

Intern ondernemerschap,· een reactie op 
(Crisisbestrijding door sociale vernieuwing' * 

Inleiding 

In het artikel van E. van den Hoeven (september 
1984) wordt erop gewezen, dat 'een crisis nooit 
alleen maar economisch is, maar altijd ook so
ciaal van aard; ( ... ) een deel van de uitweg moet 
dan ook sociaal van aard zijn'. Voorts stelt de 
schrijver, dat mensen zich extra zouden moeten 
gaan inspannen uit angst voor de gevolgen van 
de crisis; en hij onderzoekt of het wel klopt dat 
deze angst gebruikt kan worden om uit de crisis 
te komen. 

In dit artikel wil ik in hoofdlijnen beschrijven, 
hoe bijvoorbeeld door gedragsverandering van 
mensen in organisaties een sociaal middel kan 
worden gevonden om uit de crisis te komen. Het 
gaat daarbij om die mensen in de organisaties die 
zelf willen ondernemen en zo grenzen van lijd
zaamheid willen doorbreken. Met betrekking tot 
deze mensen, de zogenaamde 'interne onderne
mers' of intrapreneurs, wil ik ideeën aandragen 
waarmee onder meer de politiek kan bevorderen 
dat deze gedragsveranderingen binnen de orga
nisaties daadwerkelijk tot stand komen. 

Ondernemen 
Veranderingen komen op vele manieren tot 
stand, meestal omdat het moet, c.q. wordt a(ge-

* Dit artikel is mede tot stand gekomen dank zij bijdragen 
van drs. M. H. Sanders. 

dwongen. Het gaat dan vaak om defensieve be
wegingen die ieder met een zekere gelatenheid 
accepteert. Waar we in de huidige decade voor 
staan, is een complete bijstelling van ons geloof 
in de als vanzelfsprekend groeiende economie. De 
crisis moet worden aangepakt. Op alle fronten 
zijn ondernemers nodig, zelfstandige zowel als in
terne. De zelfstandige startende ondernemers 
krijgen al voldoende belangstelling. Terecht, 
want verschillende onderzoekers hebben aange
toond dat zij voor ten minste de helft van de 
nieuwe arbeidsplaatsen zorgen. Maar zeker zo 
belangrijk is het voor de bestrijding van de crisis 
dat we in de grotere bedrijven, instellingen en 
overheidsorganisaties interne ondernemers zien 
ontstaan. Daarbij doel ik op mensen die invloed 
uitoefenen op produkten c.q. diensten die door 
een 'markt' worden of zouden moeten worden 
afgenomen. De organisaties vinden nu eenmaal 
vrijwel alle hun legitimering in die markt, in hun 
buitenwereld. Weet men ten principale niet de 
juiste produkt/markt/ technologie combinaties te 
ontwikkelen tegen de juiste prijs/inspanning, dan 
staat het bestaan op het spel. Lukt dit wel, dan 
zit groei zeker in de mogelijkheden. Opvallend 
nu is dat juist een aantal organisaties in de be
drijfssector weer zijn gaan groeien. Meestal door 
een aantrekkende markt, maar ook door een goed 
opererende offensieve ondernemersaanpak van
uit dat zo gewenste 'Wagner-elan'. Het doem-
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denken lijkt voorbij, de interne aanpasssingen in 

het bedrijfsleven (saneringen) zijn grotendeels 
achter de rug, nu moet men het weer 'gaan ma
ken'. Daarvoor is een actief medewerkersbestand 

nodig, dat voor een deel ook zelf risico wil gaan 
nemen. In de departementale Haagse kringen 
spreekt men daarbij over zeljbeheer waarbij het 
risico wordt gevormd door de eigen positie die 

men op de tocht zet wanneer men zelf het even
wicht tussen extern beleid en interne middelen
aanwending moet bewaken. En men zoekt daar 
naar leidinggevenden die zich niet steeds weer 
verschuilen achter de bureaucratische cultuur, 
maar zich daar onderuit weten te werken en een 
'managerial' cultuur willen gaan realiseren. In 
zo'n managerial cultuur is het belangrijkste ver
schil met de bureaucratische cultuur dat presta
ties zeer belangrijk zijn en dat mensen vooral 
daarin niet belemmerd worden door overtollige 
interne regelgeving en ook beoordeeld worden op 
grond van wat ze werkelijk presteren. 

Deze mensen dienen zich steeds meer aan; zij 
zullen de gedragsveranderingen in het bedrijfs
leven en in de non-profit organisaties moeten 
gaan ' trekken'. Zij zullen de interne onderne
mende mensen zijn die op nieuwe strategisch 
doordachte en creatief ingevulde manieren 'er te
genaan gaan'. Deze 'intrapreneurs' moeten de 
vernieuwingen gaan leiden, de produktiviteit 
gaan herstellen, in de bedrijfssector de groei gaan 
nastreven en ook gaan realiseren, in de non-profit 
sector de maatschappelijke doelmatigheid gaan 
verhogen. 

Kenmerken van intern ondernemerschap 

Als organisaties aanmoedigen dat er interne on
dernemers gaan ontstaan, dan zal de hoogste lei
ding zelf duidelijk maken dat ondernemende ini
tiatieven op ieder niveau kunnen ontstaan en dat 
zeker de leiders van produktie-eenheden of pro-

duktgroepen of verkoopeenheden of ontwikkel

groepen bij uitstek die ondernemende rol vervul
len. 

Het eerste kenmerk van die bedrijven is dat men 

daarom veel doet aan het zo min mogelijk van 
hogerhand specificeren wat de betreffende groep 
aan interne ' regulering' heeft na te komen, maar 
dat men zich bepaalt tot de specificatie van de 

gewenste 'output'. Men contracteert de leider 
van de groep en met hem de gehele groep. Dit nu 
betekent dat er geen scherpe procesbeheersing 
wordt toegepast, maar een produktbeheersing. 
Dit kenmerk is wel een van de belangrijkste en 
laat in de bedrijven die daarmee het verst gaan, 
ook zien dat de betreffende groep, indien zoiets 
bevorderlijk wordt geacht voor de output, bijv. 
een eigen loka tie en daarmee een eigen identiteit 
gaat krijgen (zie IBM met zijn" ontwikkelgroep 
voor de pc). 

Een tweede kenmerk is dat de verbindingen tus
sen hoofdkantoor (het holdingskantoor) en de 
groepen vanuit het hoofdkantoor vooral een on
dersteunend ka'rakter krijgen. Met andere woor
den de hoofdvraag wordt: 'welke inspanningen 
kunnen wij ons (centraal) getroosten om ervoor 
te zorgen dat jullie (decentraal ) vooruit kun
nen?'. Het dilemma 'beheers versus ondersteun' 
moet ten gunste van die ondersteuning uitvallen. 
Er moet voldoende tijd zijn om te kunnen laten 
zien wat men kan; te weinig vertrouwen daarin 
betekent automatisch dat men een te korte tijds
spanne toelaat bij het terugrapporteren. Bekend 
is het voorbeeld van ITT in de jaren dat Harold 
Geneen de baas was. Daar vond de rapportage 
van de groepen aan het centrum maandelijks 
plaats en was de decentrale groepsleider verplicht 
om alle overwegingen, verwachtingen tevens mee 
te rapporteren. Geneen had als stelregel: 'I don't 
like surprises' en wilde zo zelf steeds mede-on
dernemer zijn naast zijn groepsleiders. Natuurlijk 
gaf hij veel support, maar in het dilemma be-
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heers-ondersteun lag zijn accent zeer sterk aan de 

beheerskant. Vergelijk dat eens met Dreesmann 
(NRC, 24- 11 -84, 'De stijl van de leider' ): ' . .. er 
is bij Vendex een hoge mate van lokale zelfwerk
zaamheid. Er wordt veel aan de initiatieven van 

de leiding daar overgelaten, maar tegelijkertijd 
worden er initiatieven en uitwisselingen van er
varingen en gedachten gegeven vanuit de centra
le leiding ... '. 

Interne ondernemerszin bevorderen wordt be
paald door het vermogen bij de leiding van de 
organisatie om de creatieve energie van de meest 
verantwoordelijke medewerkers te kunnen op
wekken en in stand te houden, ook als er tegen
slagen komen. De kwaliteit van de arbeid van de 
manager/interne ondernemer wordt namelijk zo 
goed als geheel bepaald door vier punten: 
I. Zijn idee om een energieniveau te kunnen le
veren dat bij hem past (vaak een heel hoog, als 
je naar de startende zelfstandige ondernemer 
kijkt die een 80~urige werkweek een noodzaak 
vindt. Zie de voorbeelden in het programma 
'Brandpunt in de markt' ) . 
2. De mogelijkheid om die energie naar eigen 
beoordeling te kunnen aanwenden, m.a.w. hijzelf 
kan de prioriteiten in zijn werkschema's aanpas
sen en zo ervoor zorgen dat de gewenste output 
en niet de bureaucratie zijn energieverdeling re
guleert. Mijns inziens is dat welhaast de meest 
cruciale factor en loopt het daar bij vele grotere 
bedrijven op stuk. 
3. De invloed die de interne ondernemer heeft 
om met die mensen te kunnen werken, waar hij 
sterk door wordt gestimuleerd. Zijn de startende 
externe ondernemers niet juist op dit punt ge
weldig in het voordeel? Zij zoeken hun eigen 
'maten' uit en daarmee lukt het. (In de USA is het 
geweldige succes tot dusverre van de People Ex
press vooral- volgens de journalistieke berichten 
- ontstaan door de kracht van het topteam die 
hun leider Donaid Burr achternakwamen nadat 

hij als eerste Texas Instruments verliet (Inc./Ja

nuary 1984). De persoonlijke bindingen, het ple
zier om het met elkaar te gaan maken, en dat 
vervolgens als managementstijl en interne cul
tuur uit te dragen is een zwaarwegende succes

factor. In mijn eigen praktijk heb ik meerdere 
malen in omgekeerde zin gezien dat de sympto
men van ellende binnen organisaties al te zien 

zijn aan de hoeveelheid energie die mensen moe
ten stoppen in het interne systeem. De ergernis
sen, frustraties en het wantrouwen overheersen 
de ideeën om 'lekker aan de output te werken', 
en het systeem kan daarmee aardig in verval ra
ken. In zekere zin is de beweging 'intern onder
nemerschap, nieuw elan, interne deregulering' 
een antwoord op de afmattende strijd die velen 
hebben gevoerd om hun ideeën geaccepteerd te 
krijgen, maar daar niet voldoende in slaagden. 
4. Het geloof dat hij door zo te handelen (per
soonlijk) zal groeien. Hij of zij krijgt kansen en 
mag die zelf gaan invullen. In dat hiervoor al 
genoemde bedrijf People Express wordt Candee 
Brock in het artikel in Inc. beschreven. Zij wordt 
op veel processen ingezet (cross-u tilized ) en ze 
zegt over zichzelf na twee jaar: 'I've grown a lot'; 
ze is 25 jaar, teammanager in de accounting de
partment (54 medewerkers), verdient $24000 
per jaar en is in het bezit van 8400 shares van PE 

die in januari 1984 $ 18,50 deden. Wat zou haar 
zo motiveren, vijf á zes dagen per week werkend, 
10 tot 12 uur per dag? 

Dit legt een volgend belangrijk punt bloot: de 
interne ondernemer zal mede-belanghebbende 
bij het resultaat van de onderneming moeten zijn 
en niet louter gesalarieerd medewerker. Candee 
Brock groeide 'a lot' in leerervaringen, maar ook 
in vermogen. Interne ondernemers zullen deze 
vorm van 'return' op inspannings'investment' ze
ker sterk positief beschouwen, ze worden zo van 
interne ondernemer, mede-ondernemer. Het elan 
van de Amerikaanse intrapreneurs is mijns In

ziens grotendeels daaraan gekoppeld. 
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Voorwaarden voor intern ondernemerschap 

Zijn er in ons land van die mensen die zoiets kun
nen en dat ook willen? Ik ben ervan overtuigd 
dat er velen zijn in onze grotere organisaties die 

graag willen en ook kunnen, als de condities daar 
maar voor worden geschapen. Die voorwaarden 
zijn, samengevat: 

- De topleiding van de organisatie weet het di
lemma ondersteunen-beheersen goed in de or
ganisatie te bespelen. 

- De eerste verantwoordelijkheid voor de uitvoe
ring wordt zo dicht mogelijk gelegd bij de uit
voerenden en in de meeste gevallen zijn het die 
uitvoerenden zelf. 

- De politiek onderstreept door haar beleid dat 
(intern) ondernemen een van de sociale uit
wegen uit de crisis is en voert een minder ge
detailleerd inkomensbeleid waarbij prestaties, 
risicozin en creativiteit werkelijk tellen. 

Een organisatie die bij wil dragen aan de bestrij
ding van de economische en sociale crisis, zal zich 
dus in onze ogen richten op dat vernieuwende 
elan en vooral in de top een ondernemende cul
tuur manifesteren en daarmee de rest van het 
bedrijf weten 'aan te zetten' (vergelijk het Dek
ker-effect bij Philips). 

De top zal 'bezeten' moeten zijn van de idee 
om de medewerkers te activeren op de capacitei
ten die ze wellicht tot dusverre te weinig konden 
gebruiken. De politiek, met name het kabinet 
naar zijn eigen ambtenaren, maar ook de Kamer, 
zal hierop moeten aansluiten en beleid moeten 
maken dat dit aanmoedigt. 

Dit beleid zal het mogelijk moeten maken dat 
men in iedere situatie op zoek gaat naar de juiste 
vorm van intern ondernemerschap. De conditio
nering van die vorm kan niet voldoende worden 
onderstreept. Wij denken hier aan de mate waar
in de organisatie doelen en risico aan de interne 
ondernemer 'overlaat'. Om de gedachten te be-

palen wil ik ten minste de volgende vormen on

derscheiden: 

Situatie a: De organisatie geeft aan medewerkers 
eigen budgetten en laat aan hen de managing 

van processen en projecten over, het risico blijft 
voor de organisatie, de medewerkers krijgen ten 
dele een salaris gebaseerd op prestaties die zij zelf 
daadwerkelijk hebben kunnen beïnvloeden. 

Situatie b: De organisatie geeft medewerkers fa
ciliteiten om eigen innovatieve produkt-ideeën te 
volgen en bij gebleken succes wordt er onderhan
deld over de revenuen van deze onderneming. 
Het risico ligt dan in hoofdzaak bij de medewer
kers, al kan er natuurlijk voor een soort vangnet 
een regeling bestaan. 

De eerste situatie is te zien bij People Express, 
zoals hiervoor omschreven in de persoon van 
Candee Brock, met deling van shares in de on
derneming. Ook de IBM f pc-produktiecase valt in 
deze categorie. De tweede situatie kan worden 
beschouwd als de situatie waarin een zich ver
zelfstandigende stafafdeling zich zou kunnen 
gaan bewegen . 

Natuurlijk zal de hoogste leiding de initiatie
ven moeten ondersteunen, maar tegelijkertijd ook 
moeten inspireren. Bijeenkomsten met de intra
preneurs in spe, waarbij hen wordt duidelijk ge
maakt welke ruimte ze krijgen, en vervolgens bij
eenkomsten om gezamenlijk na te gaan wat men 
heeft gedaan en had kunnen doen - aan weers
kanten - in de vorm van bijv. een 'audit onder
nemerschap' zijn slechts illustraties van de ma
nieren waarop de top net zo goed het onderne
merschap moet waar maken. 

Een rol voor de politiek? 

De crisis wordt bestreden door 'er tegen aan te 
gaan', de malaise te doorbreken, de (buiten
landse) concurrentie te bestrijden, de bureaucra
tische tendensen te overstijgen, de prestatiege-
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richte arbeidsstijl te bevorderen en degenen die 

daarvoor het meest geëquipeerd zijn, tijdig de 
verantwoordelijkheid te geven daaraan leiding te 
geven. Er is geen groot plan voor nodig; het zal 
namelijk op heel veel plaatsen tegelijk als 'be

weging' vanuit onze vernieuwingsbehoefte moe
ten gaan plaatsvinden. De topleiders van onze 
organisaties zullen daarbij het voortouw moeten 
nemen en zelf prototype zijn voor deze nieuwe 
aanpak. 

Tenslotte, de politiek zal moeten doorgaan met 
een gunstig klimaat te scheppen voor de maat
schappelijke waardering van de (interne) onder
nemer. De politiek kan dit voor een belangrijk 
deel doen door sterk door te gaan met operaties 
die symbolisch zijn. Operaties die het aan zoveel 
mogelijk mensen duidelijk maken dat men niet 
op de overheid kan wachten, maar zelf zal moe
ten gaan ondernemen. Operaties zoals de huidige 
'grote operaties' niet alleen bij schone plannen 
laten, maar daadwerkelijk realiseren (Vrakking, 

1984) van bijv. meer deregulering, meer priva
tisering, meer decentralisatie, als duidelijk is dat 
daarmee de ondersteuning van een ondernemend 
klimaat wordt bevorderd. Een opvallende uit
spraak van ondernemers bij een recent onderzoek 
was bijvoorbeeld: In plaats van het oerwoud van 
subsidies kan de overheid beter zich beperken tot 
zo laag mogelijke blokkades op ondernemen, en 
vooral zich bepalen tot de centrale waarden waar 
wij allen baat bij hebben. Dit betekent bijvoor
beeld wel aandacht voor milieubeleid, maar min
der voor regulering van de arbeidsmarktsegmen
ten. Dit kan ook betekenen dat door vormen van 

privatisering tenminste de uitvoerende delen van 

de overheidsorganisatie meer met het concurren
tieprincipe te maken gaan krijgen. Of dat de 
overheid bepaalde bedrijfssectoren betreedt om 
daar zelf ook een eigen produktierol te gaan in

nemen om zo niet de regulering te zoeken, maar 
een norm te worden (zie het streven van het in 
1978 opgerichte semi-overheids-uitzendbureau 

Start) . 
Een overheid die zelf zoveel mogelijk onder

nemerschap bevordert in de eigen geledingen, zal 
ook ondernemers in spe aantrekken die zich kun
nen ontwikkelen als moderne public managers en 
als zodanig de private ondernemers beter begrij
pen en daarop zullen inspelen. Een samenwer
king tussen de planners van de overheid en de 
strategen van het bedrijfsleven, zoals zichtbaar in 
de samenwerking van het MITI met de Japanse 
industrie, lijkt een goed voorbeeld . De politiek 
kan vooral zorg dragen voor het verlaten van 
stokpaarden uit de zeventiger jaren (bijv. het ge
lijkheidsdenken), terwijl men bij de volgende ka
binetsformatie kan trachten om enkele structu
rele belemmeringen weg te nemen, en zo het 
geïntegreerd optreden van de departementen van 
EZ en SoZaW bevorderen. 

februari 1985 
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