
"Speurgroepen" gaan aan de slag om systematisch na te
gaan welke verbeteringen mogelijk zijn. Alle mogelijke onder-
werpen komen daarbij aan de orde.

Aan het eind van de jaren tachtig komen er weer grote veran-
deringen in zicht. Veranderingen die betrekking hebben op
de organisatie en op het gezicht van geheel Akzo. Mission
Statements worden geformuleerd, waarin de doelstellingen
van Akzo en de divisie voor iedereen duidelijk gemaakt wor-
den. Als volgende stap wordt in 1988 de nieuwe Corporate
ldentity wereldwijd ingevoerd.

lntussen is de omschakeling naar de business unit-organisatie
in volle gang. Het enterpreneurial behaviour dat is: je
gedragen als ondernemer binnen de onderneming - dat
daarmee samengaat, wordt gestim uleerd.

En dan het actieprogramma "Steeds beter!" De Kleefse
Waard is de eerste lokatie die daaraan vorm geeft. Het gaat
daarbij niet alleen om kostenbesparing, maar ook om kwali-
teitsve rbetering. Aan de kreet moest men even wennen,
maar in feite geeft die voor iedereen en altijd de rode draad
aan. De rode draad, die door al deze en al de hier niet
genoemde akties en operaties loopt. Ze zouden immers alle
de naam: "Steeds beter!" kunnen dragen.
Ook al spreken we nu over Total Ouality Management...
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"Niet langer, niet harder, maar beter", zo luidt het in maart
1952, als AKU zich de leuze "Een beter produkt tegen iagere
kostprijs" eigen maakt. En in de nieuwjaa rstoespraa k 1992
van lokatiedirecteur Raes heet het let wel : "Niet langer,
niet harder. maar slimmer en effektiever".
Tussen 1952 en 1995 is er zeker veel veranderd in het for-
muleren van doelstellingen van en in de communicatie over al
die acties, maar de strekking komt toch wel op hetzelfde
neer.

Begin 1 953 is er een algemene oproep om "beter, eenvoudi-
ger en goedkoper" te produceren.
Over de ideeënbus lezen we voor het eerst in 1 964.
Die staat tot op de dag van vandaag nog in de belangstel-
ling.

In de jaren zeventig is het, voor wat dergelijke acties betreft,
wat rustlger. Dan wordt er keihard gewerkt aan de basis van
de onderneming. Daar gaat het immers over herstructure-
ring, sanering en aanvullende maatregelen. We worden
geconfronteerd met bedrijfssluitingen en personeelsvermin-
deringen. De divisie - toen nog onder de naam Enka
Clanzstoff resp. Enka - wordt in omvang aanzienlijk kleiner.

AIs deze ingrijpende operaties achter de rug zijn, kan de
belangstelling zich weer richten op acties op kleinere schaal.
Op de Kleefse Waard en bij geheel Akzo komt energiebespa
ring in beeld. "Energie idee? Hier ermee !" klinkt het dwin
gend in 1980. ln 1984 wordt het "Energiek energie
besparen".

Dan de veiligheid. Regelmatig en continu is dat onderwerp
van overleggen en handeien. Van de vele programma's noe-
men we er een met een prachtige slogan: "De Kleef? Safel".
Aktueel zijn de op een aantal punten van de lokatie geplaats-
te ongevallen-thermometers.

\

Een beeld van de tetitaanstelling tii
dens de oktie "Celd wardt op stroot

Doe meel

Doe meel

Doe mePr

Enercieaktie in september 1982
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Communicatie: planning en mentaliteit

Een bedrijf als het onze staat letterlijk en figuurlijk te kijk
voor iedereen die er - om welke reden dan ook - bij betrok-
ken is of raakt. Voor de eigen mensen, die van elkaar
afhankelijk zijn om goed te kunnen funktioneren en willen
weten waar bedrijf en onderneming mee bezig zijn.
Voor de buitenwereld, die aan de poort begint en via een
aantal lijnen met de lokatie verbonden is: van leveranciers
tot studenten, van overheidsinstanties tot pers, van
omwonenden tot sollicitanten. Om elkaar te verstaan en
te begrijpen zal men elkaar ook zo goed mogelijk moeten
kennen. Daarom is georganiseerde en zeker ook spontane
communicatie een eerste vereiste, zowel binnen het bedrijf
als met die buitenwereld. En niet alleen vanuit plannen en
draaiboeken, maar ook vanuit de daarbij passende menta-
liteit.
Communicatie is voor de Kleefse Waard een belangrijk
onderdeel van het beleid. Openheid en gasfurijheid staan
hoog in het vaandel.

lntern: Hoe gaan we met elkaar om?

Men zou de neiging kunnen hebben om hoeveelheid en kwali-
teit van de communicatie af te meten aan de media, die wor-
den ingezet. Die zijn zichtbaar, alles ligt vast en je kunt er na
jaren nog op terugkomen. Natuurlijk zeggen dle media veel.
De basis is echter de wijze waarop men onderling kommuni-
ceert, elkaar op de hoogte houdt, of heel eenvoudig, hoe
men met elkaar omgaat.

De Spindop is ouder dan onze lokatie. Dat het personeels-
blad een grote rol speelt, blijkt wel uit de verwondering, toen
de naam werd veranderd in Enka Repoft. Maar dat is al lang
weer vergeten. Als interne media moeten ook genoemd wor-
den: de bedriifsmededelingen, de maandbulletins, de mede-
delingenborden en sinds kort - het lokatieblad.

De meer directe communicatie door middel van vergaderin-
gen en bijeenkomsten neemt op de Kleef een bijzondere
plaats in. Vanaf de vroege geschiedenis lezen we al over kon-
taktavonden voor het personeel, over Open Huis voor mede-
werkers en familieleden, jubilea-vieringen en bijeenkomsten
voor gepensioneerden. Nieuwjaarsllijeenkomsten zijn niet
meer weg te denken; de toespraken van de opeenvolgende
lokatiedirekteuren zijn een duidelijke rode draad door het
verleden, heden en toekomst van de lokatie.

Dan zijn er de bijeenkomsten, waarbij voorlichting wordt
gegeven naar aanleiding van het Jaarverslag. Al naar gelang
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De Spindop
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de plaats van de happening dragen ze verschillende namen.
In de jaren rond 1968 heten ze Sonsbeek-bijeen komsten. ln
de jaren daarna Tivoli-bijeen komsten. Sinds 1992 kunnen ze

in eigen huis gehouden worden. Lokatie-bijeen komsten dus.

Laten we, tot slot, niet voorbijgaan aan de diverse vormen
van werkoverleg en aan de kommunikatie met en binnen de
OR en de atOelingskon n issies.

3\
199 1 : Bijeenkomst van gepensianeerden in het Elektrum. Cerrit Hoogeweg

maakt van veel aonwezigen een sprekende karrikatuur

Kontaktavand voor medewerkers net echtqenoten op cle Kleefse Woord
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Extern: open en gastvrij

Waarschijnlijk wordt bij openheid en gastvrijheid het eerst
aan excursies gedacht. Dat is terecht. Als nu aan alle verzoe-
ken zou worden voldaan, zou de Kleef over een compleet
team van inleiders en begeleiders moeten kunnen beschik-
ken. Dan zou er wel sprake zijn van een sta ndaardprogram-
ma en daar leent het bedrijf zich niet voor. Al naar gelang de
mogelijkheden van de lokatie en de onderwerpen van interes-
se, kan een beperkt aantal groepen worden ontvangen.
Momenteel zijn daf er zo'n dertig per jaar, uit binnen- en buÈ
tenland, die een programma "op maat" krijgen aangeboden.

ln 1947 was er al sprake van
zgn. zate rd ag m id d ag exc u r-
sies. Die hebben jarenlang
plaatsgevonden. Een belang-
rljke groep bezocht de loka-
tie in oktober van datzelfde
jaar, nl. het Koninklijk
lnstituut van Ingenieu rs.
En niet onopvallend. Ze kwa-
men per diesel-electrische
trein, die pal voor het kan-
toorgebouw stopte.

Andere groepen kwamen
gewoon door de pood.
Zo bezochten parlementariers ons enkele malen, o.a. in
1 957 en 1 970. ln januari 1971 ontvingen we de Arnhemse
Cemeenteraad, samen met de pers.

Het eerste Tyre Symposium, waaraan bandenfabrikanten uit
de hele wereld deelnamen, speelde zich voor een deel af op
de lokatie. Datzelfde geldt voor het Congres van de
Veren iging van Nederlandse
Cemeenten in mei 1981 .

Ook van Open Dagen heeft
de lokatie kaas gegeten.
Diverse keren werd deelgeno
men aan de jaarlijkse Dag
van de Chemie. Dan passeren
ruim duizend bela ngstellen-
den de poort. De Open Dag
ter gelegenheid van het
Milieujaar 1 987 was een
groot succes: maar liefst 600
HAVO- en VWO-leerlingen
kregen bij ons de gelegen-
heid hun kennis te verbre-
den.

Bezaek van het Kaninklijk lnstituut
van lngenieurs
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Open Dog Chemie; belangstelling bij de wateftuivering in aktober 1989
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