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Tegenn het eind van de jaren tachtig veranderde het belang van milieu-issues voor 
ondernemingenn sterk. Bedrijven verschoven hun aandacht van technische, operationele 
maatregelenn naar product- en procesverbeteringen en algehele managementbenadering-
en:: het onderwerp 'milieu' klom naar het strategisch niveau van de ondernemingen. Ten 
gevolgee hiervan nam ook de academische aandacht voor het onderwerp toe. Een 
inventarisatiee van de benaderingen in de vakgebieden milieumanagement, strategisch 
managementt en organisatiekunde wees uit dat in het bijzonder de relatie tussen 
milieustrategiee en milieustructuur (de term gehanteerd in deze studie voor organisatie 
elementenn gericht op milieu, zoals management systemen, standaarden en controle-
processen)) onderbelicht is gebleven. Met een oriëntatie op deze ontbrekende schakel, 
onderzochtt dit proefschrift derhalve de volgende vraag: Welke factoren beïnvloeden de 
relatiee tussen milieustrategie en milieustructuur in een multinationale onderneming? 

Voorr de uitwerking van de vraagstelling werd het oorspronkelijk 'strategie 
alignmentt model' aangepast. Van oorsprong richt dit model zich op vraagstukken in de 
informatietechnologiee en veronderstelt het dat coördinatie noodzakelijk is om besluiten 
waardevoll te laten zijn. Voor het onderzoeken van milieumanagement in multinationale 
ondernemingen,, werd de prescriptieve aard van het model veranderd naar een descriptief, 
analytischh karakter. In deze dissertatie wordt het daarmee geïntroduceerd als het 'Inter-
nationalee Milieu Alignment' raamwerk dat de inbedding van milieu-issues in het algehele 
managementt van multinationale ondernemingen onderzoekt. Het onderscheid tussen een 
intern,, functioneel domein en een extern, strategisch domein werd daarbij overgenomen, 
evenalss het onderscheid tussen drie verschillende ordes van alignment: enkelvoudig 
consequent,, wederzijds versterkend en optimalisatie van inspanning, en de onderliggende 
richtinggevendee krachten. Variabelen als reputatie en commitment werden daarnaast 
toegevoegdd aan het model. De aard van het onderzoek is hiermee zowel descriptief als 
explorerend.. Descriptief door het onderzoeken van het milieumanagement gedrag van 
ondernemingenn over een langere tijdsspanne (1990-2002); en explorerend door het 
onderzoekk naar proposities op basis van een breed, nieuw raamwerk. 

Vanwegee het aangetoonde belang van een sector focus voor milieuonderzoek 
richttee het onderzoek zich op de internationale olie-industrie. De sector werd gekozen 
vanwegevanwege de combinatie van zowel het grote economische en politieke belang als de 
diversiteitt van haar milieu-impact, en de grote aandacht van het publiek voor deze 
industrie.. Het onderzoek bestond uit twee delen: 1. een sectorstudie naar een grote 
verzamelingg van olie bedrijven uit de Fortune Global Top 250, en 2. Diepgaande 
gevalsstudiess van vier Europese bedrijven (Shell, BP, TotalFinaElf, Statoil) en de bedrijven 
waaruitt deze bestonden voor de fusies aan het eind van de jaren negentig (Amoco, Arco, 
Elff Aquitaine en TOTAL). De gevalsstudies zijn gebaseerd op interviews; in aanvulling 
daaropp werd een survey uitgevoerd voor twee van de gevalsstudies. 

Dee ontwikkelingen van milieustrategie voor de sector werden onderzocht op basis 
vann documentatie over gedragscodes, beleidsprincipes en externe verslaglegging over 
miiieuaspectenn en/of duurzaamheid. De resultaten tonen dat de meerderheid van de 
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bedrijvenn milieu als onderwerp opneemt in hun gedragscodes en bedrijfsprincipes. In de 
gedragscodess is er echter weinig aandacht voor het monitoren van het beleid. De sector 
wordtt verder gekenmerkt door een hoge score voor verslaglegging, waarbij een 
onderscheidd naar voren komt voor de diverse geografische regio's: Amerikaanse bedrijven 
zijnn veelal vroege rapporteurs, Europese bedrijven late rapporteurs en Aziatische bedrijven 
inn de steekproef rapporteren niet. De Europese bedrijven die wel vroeg waren met externe 
rapportagess bleken veelal (voormalige) staatsbedrijven. Daarnaast vertonen kritische 
gebeurtenissenn (incidenten, conferenties of andere gebeurtenissen die brede aandacht 
trekkenn en stimuleren tot institutionele verandering en verandering binnen de industrie) 
samenhangg met het tijdstip van enkele van de eerste publicaties. 

Overr de periode 1990-2002 veranderde de stijl van verslaglegging expliciet. De 
vroegeree versies van de rapporten refereerden aan de organisatorische indeling van 
milieubeleidd onder veiligheid en gezondheid (HSE rapporten) terwijl de laatste rapporten 
voornamelijkk refereren aan het concept van duurzame ontwikkeling. In deze 'double' en 
'triple'' rapporten besteedt men aandacht aan respectievelijk milieu en sociaal beleid, of 
milieuu en sociaal beleid, en economische aspecten. Daarbij verdubbelde het aantal 
pagina'ss in de loop van de jaren. Binnen de sectorstudie kwamen uit de inhoud van de 
rapportenn verder geen duidelijke patronen voor milieustrategie naar voren; de gevals-
studiess lieten echter wel een verschil in focus zien, variërend van een lange termijn 
overlevingsstrategiee (Shell), een single issue benadering (BP), een product focus 
(ARCO),, een reguleringspreventie benadering (Amoco), een effect voor grootte van het 
bedrijff (TotalFinaElf) en, een uitgebreide technologische oriëntatie (Statoil). 

MilieustructuurMilieustructuur werd vervolgens onderzocht door middel van aandacht voor een 
aantall elementen binnen de organisatie structuur: milieumanagement systemen, kwaliteits-
normen,, monitoren, de verificatie van milieuverslagen en de rapportage over milieu-
prestatie.. Hierbij tonen de resultaten dat de meerderheid van de bedrijven tegen het eind 
vann de onderzochte periode is overgegaan op het expliciet vermelden van het bestaan van 
eenn management systeem. Het format van de systemen verandert hierbij van een 
enkelvoudigg naar een meervoudig systeem, hetgeen een decentralisatie indiceert, een 
patroonn dat overigens niet getoond wordt door de Latijns Amerikaanse bedrijven. Slechts 
dee helft van de bedrijven verwijst naar het monitoren van het systeem. Regionale patronen 
komenn ook hierbij naar voren: Amerikaanse bedrijven nemen meer verwijzingen hiernaar op 
terwijll Latijns Amerikaanse bedrijven dit alleen in de laatste versies doen. De 
verificatiescoree van de rapporten van de sector is verder hoog en de hierin betrokken 
elementenn worden steeds uitgebreider. Met betrekking tot milieuprestatie is de sector 
trendd ook dat steeds meer data worden opgenomen. In de praktijk blijft de grote variëteit 
inn de hoeveelheid data echter bestaan, evenals een gebrek aan informatie over wat deze 
preciess bestrijken. De gevalsstudies voegen aan het voorgaande toe dat de 
ontwikkelingenn binnen de bedrijven met betrekking tot milieustructuur heel verschillend 
zijn.. Voorbeelden betreffen de manier waarop milieu-issues worden geïntegreerd in het 
systeem,, en dus de ontwikkeling van dat systeem zelf, en de issues die bedrijven kiezen 
omm zich op te positioneren. 

Dee voorgaande resultaten voor milieustrategie en milieustructuur werden 
gekoppeldd aan de geobserveerde ontwikkelingen in algehele strategie, reputatie en 
organisatiestructuur.. Binnen de algehele strategie ging de aandacht in het bijzonder uit 
naarr internationaliseringsgraad, verticale integratie en diversificatie. Voor organisatie-
structuurr werd vooral aandacht geschonken aan centralisatiegraad en drie verschillende 
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vormenn van eigendomsverhoudingen (samenwerkingsverbanden, fusies en het onder-
scheidd tussen staats- en privaat eigendom). 

Binnenn de strategievariabelen kwam internationaliseringsgraad naar voren als een 
sterkee invloed op milieustrategie. De relatie werd echter mede beïnvloed door de grootte 
vann het bedrijf en de institutionele context van zowel het gast- als het vaderland van het 
bedrijf.. Met betrekking tot de variabele reputatie kwam de neergaande reputatie van de 
sectorr kwam qua timing overeen met de toename in externe verslaglegging in dezelfde 
periode.. Ook de gevalsstudies bevestigden het belang van reputatie voor de milieu-
strategie.. Ze lieten echter tevens zien dat de grootte en zichtbaarheid van bedrijven dit 
effectt versterken. Naast het effect van reputatie in het algemeen, werd tevens het effect 
vann kritische gebeurtenissen op de milieustrategie bevestigd. Deze gebeurtenissen bleken 
ookk indirect van belang: niet-direct betrokken bedrijven werden ook beïnvloed, waar-
schijnlijkk door de veelvuldigheid van samenwerkingsverbanden in de industrie. 

Binnenn de variabelen vormen deze samenwerkingsverbanden het eerste element 
vann eigendomsverhoudingen dat onderzocht werd voor het verband met milieustructuur. 
Hett resultaat was conflicterend. Aan de ene kant kwamen wederzijdse leerprocessen en 
informatie-uitwisselingg naar voren welke de ontwikkeling van de milieustructuur zouden 
ondersteunenn en stimuleren. Aan de andere kant werd gesproken over de potentiële 
vertragendee effecten van de samenwerking en de verschillende aandachtspunten en/of 
prioriteitenn van de bedrijven die de ontwikkeling van de milieustructuur juist zouden 
vertragen.. De interviewresultaten onderstreepten daarbij de moeilijkheid van het vinden 
vann overeenstemming in de onderhandelingen over milieustandaarden. 

Hett tweede element van eigendomsverhoudingen waren de fusies. Voor de sector 
representeerdenn deze de belangrijkste verandering in de organisatiestructuur in de jaren 
negentig;; eigenlijk participeerden alleen de Latijns Amerikaanse bedrijven niet in deze 
trend.. Het effect van de fusiegolf voor de milieustructuur van de bedrijven lijkt daarbij af te 
hangenn van de dominantie, en dus het milieuprofiel, van een bepaalde partner in het 
fusieproces,, en de veranderingen in de grootte en zichtbaarheid van het bedrijf die uit de 
fusiee resulteren. Als derde element van eigendomsverhoudingen ging de aandacht uit naar 
hett onderscheid tussen staats- en privaat eigendom. In relatie tot de milieustructuur 
bevestigdenn de data dat het effect van staatseigendom voornamelijk gebaseerd is op de 
institutionelee achtergrond van de betreffende staat. Dit zet tevens de vroege rapportages 
vann enkele Europese staatsbedrijven in perspectief. 

Eenn laatste resultaat voor de relatie tussen structuurvariabelen en milieustructuur 
betreftt de relatie met centralisatiegraad. De analyse liet een trend zien waarbij Europese 
bedrijvenn in de sector decentraliseerden en Amerikaanse bedrijven zich bewogen in de 
richtingg van centralisatie van besluitvormingsprocessen. Voorzichtig bewijs voor een 
bevestigingg van een positieve samenhang tussen centralisatiegraad en centralisatie van de 
milieustructuurr werd gevonden in de ontwikkelingen van de milieustructuur van de 
Amerikaansee en de Latijns Amerikaanse bedrijven. De Europese gevalsstudies toonden 
daarentegenn dat management systemen zich vooral ontwikkelden in de tweede helft van 
dee jaren negentig waarbij voor het opstarten van de systemen geen verklaring werd 
gevondenn in de organisatiestructuur. De casestudies tonen echter wel dat er verbanden 
zijnn tussen de ontwikkeling van de systemen en de kenmerken van de organisatiestructuur; 
eenn hoge centralisatiegraad vergemakkelijkt het implementatieproces. 

Inn de periode 1990-2002 werd de relatie tussen milieustrategie en milieustructuur 
versterkt.. De voorgaande resultaten laten zien dat enkele van de variabelen in het 
Internationall Milieu Alignment Raamwerk hierbij een roi spelen. Met betrekking tot de 
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relatiee tussen milieustrategie en -structuur werd daarbij geen eenduidige informatie 
gevondenn over een samenhang tussen de ontwikkeling van de milieustrategie en de mate 
vann centralisatie van milieustructuur. Voorzichtig bewijs werd wel gevonden voor een 
positievee relatie tussen de soort van individuele commitment en de achtergrond van 
werknemers.. Oudere werknemers toonden commitment in verband met de toekomstige 
overlevingg van het bedrijf terwijl net aangenomen werknemers commitment toonden vanuit 
persoonlijkee waarden. De gevalsstudies lieten verder zien dat alle bedrijven zich hadden 
verplaatstt in de richting van een positionering die gekenmerkt werd door een hoge mate 
vann policy commitment en actieve implementatie. Echter, voor alle bedrijven werden 
tevenss voorbeelden gevonden van situaties waarin de kwaliteit van de implementatie tot 
discussiee leidt; de orde van alignment tussen strategie en structuur moet daarom altijd per 
situatiee worden beoordeeld. 

Dee algehele conclusie is dat het Internationale Milieu Alignment Raamwerk het 
belangg van reputatie, kritische gebeurtenissen en institutionele achtergrond bevestigt 
terwijll explorerende inzichten werden ontwikkeld met betrekking tot de impact van 
verticalee integratie, internationalisering, centralisatiegraad, samenwerkingsverbanden, 
fusies,, staatseigendom en commitment. De grootte van de onderneming kwam daarbij 
naarr voren als additionele factor van betekenis. Het concept van internationale milieu 
alignmentt verwijst aldus naar een bepaalde mate van balans tussen milieustrategie en 
-structuur.. Deze balans op zich garandeert niet een bepaalde kwaliteit maar stelt alleen of 
dee beoogde strategie in overeenstemming is met de ondersteunende structuurelementen. 
Inn de eerste orde van alignment is dit het geval, strategie en structuurelementen zijn in dat 
gevall enkelvoudig consequent. In de tweede orde van alignment representeren strategie 
enn structuur een balans die wederzijds versterkend zijn. In de studie toonden reputatie, 
commitment,, grootte en zichtbaarheid van de onderneming zich essentiële factoren voor 
hett bereiken van deze tweede orde. 

Inn het onderzoek naar de onderliggende drijfveren van voorgaande ordes van 
alignmentt toonde corporate strategie zich de drijfveer voor de eerste orde van alignment. 
Milieustrategiee kwam vervolgens naar voren als een extra stimulans voor de tweede orde 
vann alignment. Dit is een aanvulling in de hoeveelheid drijfveren die een uitbreiding betekent 
opp het oorspronkelijke model. Een andere constatering betreft de derde orde van alignment, 
waarinn de balans tussen milieustrategie en -milieustructuur gekenschetst wordt als een 
optimalisatiee van inspanningen. Het is niet alleen de vraag hoe de inhoud hiervan precies 
gedefinieerdd moet worden maar ook wanneer en of de olie-industrie, gezien de niet-
vernieuwbaree aard van haar bronnen, ooit tot een dergelijk evenwicht kan komen. 

Dee relevantie van de studie is zowel van een theoretisch als praktisch karakter. De 
bestuderingg van de olie-industrie over een langere periode toont sectorontwikkelingen op 
hett gebied van milieumanagement, strategie, structuur en reputatie. Verder is een 
bestaandee theorie in aangepaste vorm toegepast op een nieuw gebied om de relatie 
tussenn milieustrategie en milieustructuur te onderzoeken. Het model ondersteunt hiermee 
hett ontstaan van nieuwe inzichten. Praktisch gezien kan de studie managers en 
beleidsmakerss inzichten bieden in de mogelijkheden waarmee zij de orde van alignment 
vann hun bedrijf kunnen beïnvloeden. Daarnaast draagt de dissertatie bij aan een grotere 
transparantiee in het algemeen van de status quo van een industrie die zoveel aandacht 
krijgtt en trekt. 

Dee beperkingen van de studie zijn er minstens zoveel als de mogelijkheden tot verder 
onderzoek.. De belangrijkste hebben betrekking op het besluit het onderzoek te richten op 
hett hoogste besluitvormingsniveau, het 'corporate level', en de lastige operationalisering van 
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eenn aantal variabelen. De resulterende inzichten kunnen verder worden onderzocht door 
middell van een focus op een specifieke relatie binnen het model, het nemen van andere 
steekproevenn van bedrijven, een focus op andere, lagere niveaus van bestuitvorming, een 
focuss op bedrijven uit een specifieke institutionele setting en/of door het bestuderen van 
'typischee cases' die afwijken op specifieke aspecten en daarmee het gemiddelde patroon 
kunnenn bevestigen of ontkrachten. Daarbij lijkt het in het bijzonder interessant om verder 
onderzoekk te gaan doen naar de status van internationale milieu alignment binnen kleinere 
enn staatsbedrijven. Het belang van inzicht in deze actoren groeit niet alleen vanwege de 
almaarr toenemende noodzaak van samenwerking tussen bedrijven in de sector vanwege de 
uitputtingg van de huidige velden, maar ook wegens het effect van het werken in 
samenwerkingsverbandenn op de gehanteerde en beoogde milieustandaarden. 
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