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Actuele koers Royal Dutch Shell B 18,50 (+0,71%)
Actuele koers Royal Dutch Shell A 18,58 (+0,73%)

Gelekte lijst VP-posities Shell toont verdieping reorganisatie

Door Benoit Faucon en Maaike Noordhuis

Van DOW JONES NEWSWIRES

AMSTERDAM (FD.nl/DJ)--De reorganisatie bij Royal Dutch Shell plc is zich aan het verdiepen, zo blijkt maandag
uit een uitgelekte lijst met meer dan 300 vice-presidentposities van het concern.

De lijst, die is gepubliceerd op het kritische blog Royaldutchshellplc.com, is samengesteld nadat de nieuwe chief
executive officer Peter Voser een reorganisatie van het management doorvoerde.

Shell wilde tegenover Dow Jones Newswires desgevraagd geen reactie geven, aangezien het "geen commentaar
geeft op interne documenten".

Het Brits-Nederlandse olieconcern kampt met het effect van de lagere olieprijzen en zag in het tweede kwartaal de
winst met 70% dalen door de lagere olie- en gasprijzen en een lagere productie.

De reorganisatie bij Shell werd al gezien als een factor achter het vertrek van de directeur Gas en Power Linda
Cook. Maar de vandaag gepubliceerde lijst laat zien dat de reorganisatie nu verschuift van de top executives naar
de lagere managementlagen.

Uit de lijst blijkt onder meer dat Bart van de Leemput nu ook verantwoordelijk is voor de joint venture Nederlandse
Aardolie Maatschappij, naast zijn verantwoordelijkheden als vice-president voor de Europese upstream-
ondernemingen.

Vorige week donderdag, bij de publicatie van de kwartaalcijfers, stelde ceo Voser dat het bedrijf 'mrden dollars aan
kostenbesparingen' wil realiseren met het herstructureringsprogramma 'Transition 2009'.

Onder dit programma heeft het bedrijf in het eerste halfjaar het aantal seniormanagement-functies teruggebracht
met 20% nadat de 600 hoogste managementposities in de nieuwe organisatie bekend waren gemaakt.
"Aanzienlijke verdere personeelsreducties zijn waarschijnlijk", zo stelde Voser, die daaraan geen getal wilde
verbinden.

"We hebben teveel mensen die met elkaar zaken doen, in plaats van dat ze zaken doen met de buitenwereld. We
gaan lagen en overlappingen schrappen die geen waarde toevoegen en gaan ons meer richten op frontline-
activiteiten", aldus Voser donderdag.
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