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LAAT RUIMTE VOOR COALITIEVORMING

Goes, een kenner van de volmachtmarkt bij uitstek, 
publiceerde een aantal visiedocumenten op de 
website van zijn KoKo Kroup. Steeds vanuit de 

gedachte dat gevolmachtigden minder dan voorheen kun-
nen leunen op hun volmachtgevende verzekeraars, maar 
“zelf hun eigen wereld dienen te maken”. Deze individu-
ele vrijheid en verantwoordelijkheid drukt volgens Goes 
zwaar.
Onder de titel ‘Het zijn en het niet: een existentialistische 
visie op de volmachtmarkt’ wil KoKo Kroup volmacht-
kantoren helpen de juiste richting te bepalen. Het derde 
visiedocument in de reeks gaat over samenwerking. Goes 
noemt het zaak om in een samenwerking niet alle partijen 
op één hoop te gooien. “Het is een utopie om te denken 
dat alle deelnemers aan het samenwerkingsverband dezelf-
de uitdagingen hebben. Het is belangrijk dat binnen een 
samenwerking coalities kunnen ontstaan op afzonderlijke 
dossiers. Kantoren kunnen dan per dossier bekijken of ze 
zich aansluiten op niet.
“Het is best een lastig dilemma, want uiteraard gaat het bij 
samenwerken ook om schaalvergroting. Sommige dossiers, 
zoals vernieuwen van de automatisering, zijn ook gewoon 
zo kapitaalsintensief dat schaalgrootte gewoon nodig is. 
Het wordt ook moeilijker om een samenwerking te regis-
seren. Maar als in een samenwerking dezelfde oplossingen 
aan alle deelnemers worden opgelegd, heb je geen zelf-
standige ondernemers meer en ontstaat feitelijk één groot 
bedrijf. Maar dat is niet het doel van de meeste 
samenwerkingen. Men wil samen sterker staan, 
maar dan wel met behoud van de eigen onder-
neming en het eigen ondernemerschap.
“Het meest opvallende dat naar voren komt 
uit mijn onderzoek is dat alle bestaande 
samenwerkingen zijn geboren als reactie 
op bedreigingen. Zoals de druk op de vol-
machtbeloning, PARP, teruglopende teken-
capaciteit, de automatiseringsslag die moet 
worden gemaakt. Men stelt zich 
dus gezamenlijk te weer door 
een machtsblok te vormen. 
Bijvoorbeeld om samen in te 
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kopen. Gelukkig zijn er ook samenwerkingsverbanden die 
vanuit eigen kracht opereren. Dan gaat het er veel meer 
om: hoe kunnen wij het samen beter doen? Dat is een an-
dere mindset, die meteen ook alle ruimte laat om coalities 
op de verschillende dossiers te vormen.”
Goes is positief over hoe bestaande samenwerkingen tus-
sen volmachtkantoren zich ontwikkelen. “Men realiseert 
zich dat er coalities zijn er dat coalities kunnen wisselen.”

SUCCES- EN FAALFACTOREN
In het visiedocument schetst Goes de evolutie van samen-
werking. Hij onderscheidt vier fasen: de initiatiefase, de 
fase van koersbepaling, de fase van clustervorming en de 
fase waarin een consortium ontstaat. Bij elke fase formu-
leert hij succes- en faalfactoren. Uiteraard dient er een be-
paalde overlap te zijn in het DNA van de samenwerkings-
partners (bijv. vergelijkbare omvang en vergelijkbaar qua 
business model). Maar ook behoud van de eigen identiteit 
is volgens Goes een belangrijke succesfactor.
Faalfactoren zijn onder meer: cultuurverschillen, onduide-
lijke doelstellingen, gebrekkige communicatie en slechte 
timing. Cruciaal is dat de wezenlijke doelstellingen (kosten-
reductie en/of performanceverbetering) worden gehaald.
Het visiedocument constateert dat kleine en middelgrote 
GA’s niet of nauwelijks vertegenwoordigd zijn binnen de 
bestaande samenwerkingen. “Juist voor deze partijen lijken 
de bedreigingen het grootst. Naar verwachting zullen bin-

nen deze doelgroep nieuwe samenwerkingen ontstaan 
die vooral direct als consortium een gezamenlijke 

onderneming zullen opzetten of kantoren zullen 
toenadering zoeken tot een groot volmachtbe-
drijf of service provider.”
Ondertussen zijn er genoeg uitdagingen voor 

bestaande samenwerkingsverbanden van grote 
kantoren. Goes: “Naarmate de samenwerking 
intensiever wordt, zul je ook het intermedi-
airbedrijf achter het volmachtkantoor erbij 
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samenwerkingen is nog niet zo ver 

dat we aan die vraag al zijn 
toegekomen.” ««

VERHELDEREND
samenwerking

bedrijf. Maar dat is niet het doel van de meeste 
samenwerkingen. Men wil samen sterker staan, 
maar dan wel met behoud van de eigen onder-
neming en het eigen ondernemerschap.
“Het meest opvallende dat naar voren komt 
uit mijn onderzoek is dat alle bestaande 
samenwerkingen zijn geboren als reactie 
op bedreigingen. Zoals de druk op de vol-
machtbeloning, PARP, teruglopende teken-
capaciteit, de automatiseringsslag die moet 
worden gemaakt. Men stelt zich 
dus gezamenlijk te weer door 
een machtsblok te vormen. 
Bijvoorbeeld om samen in te 

nen deze doelgroep nieuwe samenwerkingen ontstaan 
die vooral direct als consortium een gezamenlijke 

onderneming zullen opzetten of kantoren zullen 
toenadering zoeken tot een groot volmachtbe-
drijf of service provider.”
Ondertussen zijn er genoeg uitdagingen voor 

bestaande samenwerkingsverbanden van grote 
kantoren. Goes: “Naarmate de samenwerking 
intensiever wordt, zul je ook het intermedi-
airbedrijf achter het volmachtkantoor erbij 

moeten betrekken. De evolutie van de 
samenwerkingen is nog niet zo ver 

Arthur Goes.


