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 De volmachtmarkt heeft zich de laatste 15 jaar voor onze ogen ontwikkeld tot een
professionele markt waar niet langer de persoonlijke relatie tussen volmachtgever en
volmachtnemer centraal staat, maar het resultaat en de wijze waarop (de kwaliteit van de
fabriek) dit resultaat behaald wordt.
 In de nieuwe markt dienen alle speler zelf hun eigen wereld te maken. Uiteraard binnen de
regels van het spel, die meer en meer niet vanuit de markt maar steeds meer vanuit de
toezichthouders worden bepaald. Deze individuele vrijheid en verantwoordelijkheid drukt
zwaar. De open norm waarbinnen de eigen subjectieve visie ontwikkeld moet worden, lijkt
partijen onverschillig te maken.
 Onder de titel “Het zijn en het niet: een existentialistische visie op de volmachtmarkt”
publiceert KoKo Kroup een aantal visiedocumenten die partijen kunnen helpen om een eigen
beeld van de grot of juist de wereld daarbuiten vorm te geven.

Inleding

 Het eerste deel "Fix or Eliminate?" handelt over de bron achter de haat-liefdeverhouding
tussen aanbieders en gevolmachtigden. Het tweede deel “Go MAD: Making a difference”
handelt over de wijze waarop gevolmachtigden een toegevoegde waarde propositie
(horizontaal) kunnen vormgeven.
 Het derde deel “Ensembleren” handelt over de toegevoegde waarde van samenwerking tussen
gevolmachtigden en wat de ander er van wil maken.

Arthur Goes
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Samenwerking? Niets is zo
tijdelijk als een permanente
samenwerking.
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Verzekeringen

Vermogensbeheer, Finance & Controle
HRM & Facilitaire zaken
Legal services

Schadebehandeling &
Excasso

Administratie,
Incasso & Beheer

Acceptatie

Verkoop &
Distributie

Marketing

ICT

Productmanagement

Inkoop & Herverzekering

(Actuariële) dataanalyse

Toegevoegde waarde model

In essentie is het product “verzekeren” terug te
voeren tot het overdragen van een risico, zodat
na het optreden van een verzekerd risico de
verzekeringnemer schadeloos wordt gesteld. Het
proces van uitbesteden start bij de klant en
eindigt, al dan niet na tussenkomst van een
bemiddelaar, uiteindelijk bij de aanbieder. In de
keten nemen gevolmachtigden een positie in
tussen de bemiddelaar(s) van de
verzekeringnemer en de aanbieder(s).

Als onderdeel van de keten heeft de gevolmachtigde alleen bestaansrecht indien hij waarde kan
toevoegen. Samenwerkingen tussen gevolmachtigden hebben alleen bestaansrecht indien daardoor de
toegevoegde waarde van de individuele partners wordt verbeterd.
Daartoe is inzicht nodig in het toegevoegde waarde model van verzekeringen en schadeverzekeringen
in het bijzonder. Bovenstaand model, als afgeleide van Porter’s waardeketen, vormt de basis.
In de waardeketen van diensten zoals verzekeringen neemt de ICT een bijzondere positie in omdat de
consumptie van een dienst gelijk valt aan de productie van een dienst. Het is geen ondersteunende
activiteit maar een steeds dominantere primaire activiteit binnen de waardeketen.
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Focus op benutten
kansen

(offensief vanuit kracht)

Focus op
bescherming

(defensief vanuit macht)

Hoog

Aan de geboorte van iedere
samenwerking, ligt een externe
bedreiging ten grondslag. Het is van
belang dat de partners binnen een
samenwerkingsverband gelijk
gestemd zijn over de wijze waarop
zij willen reageren op zo’n
bedreiging: vanuit kracht (offensief)
of vanuit macht (defensief)

Mate van succes

Over de geboorte van een samenwerking

De Big-Bang Theory

Bedreiging

Samenwerking kan alleen indien de partners bereid zijn
zelfstandigheid (op onderdelen) gedeeltelijk in te leveren. Als
het verlies aan zelfstandigheid formeel kan worden
afgedwongen, zal de samenwerking resulteren in
gemeenschappelijke eenzaamheid. Het is de grootste uitdaging
om de levenscyclus binnen een samenwerking steeds weer
opnieuw vorm te geven om de gehele samenwerking uit te
rekken of door te trekken naar de toekomst.

Laag
Hoog

Mate van zelfstandigheid

Laag
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samenwerkingsmodellen

Verschijningsvormen

Consortium

Cluster

Netwerk

Regisseur

Verschillende bedrijven
zetten een
gemeenschappelijke
onderneming op.

Binnen een
samenwerkingsverband
worden steeds
wisselende coalities
aangegaan.

Het
samenwerkingsverband
wordt gevormd uit
elkaar aanvullende
bedrijven.

Het
samenwerkingsverband
wordt aangestuurd door
een regisseur die van
buiten het
samenwerkingsverband
acteert maar
koppelingen legt tussen
verschillende bedrijven.
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+/+
Effectiviteit van samenwerking
-/-

Wat de ander er van wil maken

Het gemeenschappelijk DNA

-/-

Gemeenschappelijk DNA

+/+

Het gemeenschappelijk DNA wordt gevormd vanuit een aantal factoren. Tezamen vormen deze factoren
de logische cocon van de individuele onderneming. Een samenwerking is gebaat bij voldoende overlap
van de verschillende individuele logische cocons. De belangrijkste factoren zijn:





Omvang van de onderneming en het business model
Het backoffice systeem (ANVA, CCS, Unit 4) en de ICT architectuur
De levensfase van de onderneming: focus kostenreductie of focus op performance verbetering
Generatie & eigendomsstructuur, financiële (on)afhankelijkheid, bestuursmodel en overheersende
management filosofie.
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To do or not to do, there is no try

Evolutie van samenwerking

Toetreding

Succesfactoren
•
•
•
•

Succesfactoren

Externe stimuli
Gelijke levensfase van de
onderneming
Gelijke Normen & Waarde
Goede relationele
aspecten

•
•
•

Faalfactoren

•

Gebrek aan vertrouwen
Beperkte ervaring
individuele
ondernemingen
Cultuurverschillen

Succesfactoren

Gelijke doelen /
categorieën
Gemeenschappelijk
belang (borgen)
Toetredingsdrempels / eisen

Initiatiefase

•
•

Toetreding

Behoud van eigen identiteit
Draagvlak binnen eigen
organisatie
Transparantie & Vertrouwen

•
•

•

Koersbepaling
Faalfactoren
•
•

Angst voor verlies van
autonomie
Onduidelijke doelstelling

Succesfactoren
•
•

Strategische inbedding
Schaalvergroting

Clustervorming
Faalfactoren
•
•

Gebrekkige communicatie
Uittredingsdrempels

Uittreding

Consortium
Faalfactoren
•
•

Te complex
Slechte timing

Uittreding

Nadat individuele partners met een gelijk(end) DNA elkaar gevonden hebben of naar elkaar toe worden gejaagd door een externe
bedreiging, worden doelen en de koers van het samenwerkingsverband bepaald. Het is van belang dat de doelen voor alle partners
binnen dezelfde categorie vallen: een focus op kostenreductie of performance verbetering. Per ‘dossier’ worden steeds wisselende
coalities aangegaan. Anderen kunnen zich daarna aansluiten. Succesvolle clusters vormen uiteindelijk een aparte onderneming. Anders
rest slechts de implosie van het cluster tot zwart gat, omdat de doelen behaald zijn of het cluster niet succesvol is: there is no try! Bij
een sterke externe bedreiging komt het voor dat direct tot vorming van een (succesvol) consortium wordt overgegaan.
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Kostenreductie

Performance
verbetering

• Schaalvoordelen

• Kennisdeling

Focus en diepgang

Samenwerkingsdoelen

• Inkoop Facilitaire zaken
• Gezamenlijke
ondersteunende
diensten (kosten deling)
• Product ontwikkeling

Ondersteunende diensten

ICT & Data-analyse
Product management

• Shared ICT services

Uitvoering

• Markttoegang

• Gezamenlijk investeren
• Verzekeringstechnische
‘inkoop’
• Gezamenlijke
(commerciële)
proposities
• Gezamenlijke
marktbewerking

Marketing & Verkoop
(advies & bemiddelingsbedrijf)

Verticale samenwerkingen tussen gevolmachtigden hebben alleen bestaansrecht indien daardoor de toegevoegde
waarde van de individuele partners wordt verbeterd door kostenreductie of performance verbetering. De mogelijke
doelstellingen van samenwerking zijn daardoor in twee categorieën in te delen. In de tijd zullen de doelstellingen van
samenwerking steeds dieper naar het hart van de organisatie, het eigen advies & bemiddelingsbedrijf, doordringen.
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Strategisch thema: Ensembleren!

Prognose

Kleine en middelgrote gevolmachtigden zijn niet of nauwelijks vertegenwoordigd binnen de bestaande
samenwerkingsverbanden. Juist voor deze partijen lijken de bedreigingen het grootst. Naar verwachting zullen
binnen deze doelgroep:
 nieuwe samenwerkingen ontstaan die vooral direct als consortium een gezamenlijke onderneming zullen opzetten
of;
 kantoren toenadering zoeken tot een groot volmachtbedrijf of service provider om als satelliet van zo’n partij aan
te sluiten bij bestaande samenwerkingsverbanden.
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 Niets is zo tijdelijk als een permanente samenwerking. De zeggenschap over één
onderneming wordt uiteindelijk ingeruild voor de medezeggenschap over één over
meerdere gezamenlijke ondernemingen.
 Bestaande samenwerkingen vormen een gesloten familie. Natuurlijk is er ruimte
voor nieuwe toetreders, maar deze zullen – als zij zelf als buitenstaander de
emotionele drempel durven te nemen – voorlopig in quarantaine geplaatst worden
totdat de achterstand in vertrouwen (voldoende) is ingelopen.

Samenvatting

 Indien het gemeenschappelijk DNA niet of niet voldoende aansluit lijkt iedere
poging om te komen tot samenwerking verspilling van energie en tijd.
 Nieuwe samenwerkingsverbanden en samenwerkingsvormen zullen ontstaan, zo
ook samenwerkingen tussen samenwerkingsverbanden.
 Kleine en middelgrote gevolmachtigden zijn niet of nauwelijks vertegenwoordigd
binnen de bestaande samenwerkingsverbanden. Juist voor deze partijen lijken de
bedreigingen het grootst. Naar verwachting zal binnen deze segmenten de komende
jaren de meeste ‘vooruitgang’ geboekt worden.
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Met dank aan:
Het derde deel uit de reeks “Het zijn en het niet: een existentialistische visie op de volmachtmarkt”, kwam tot stand met
medewerking van een aantal gevolmachtigden en ervaringsdeskundigen, waaronder:

•
•
•
•
•
•
•
•

De
De
De
De
De
De
De
De

heer F. Kemper (Licent Assuradeuren B.V.)
heer A. van den Berg (Heinenoord Assuradeuren B.V.)
heer P.L.M.J. Heuts (Heuts Assuradeuren B.V.)
heer R. Heeres (Heeres Assurantiën)
heer M.C van Loon (Van Loon Volmacht B.V.)
heer M.J. Thoonen (GHW Assurantiegroep B.V.)
heren J.J.M. Geerts en T. Geerts (GFD Assuradeuren B.V.)
heer P.E.G.C. Schokker (Risk Groep B.V.)

Tijdens interviews hebben zij hun ervaringen en visies op ‘samenwerking’ gegeven
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Over KoKo Kroup
Innovatie & Innovatiemanagement: "Nieuwe wegen
vinden en het verschil maken, omdat het anders kan."
Door het beschikbaar stellen van Kennis, Capaciteit en
(turn-key) Concepten wil KoKo Kroup als facilitator,
adviseur, project of interim manager organisaties,
mensen en medewerkers binnen de sector Financiële
dienstverlening helpen zich te ontwikkelen en aan te
passen.
Arthur Goes
Arthur@kokokroup.nl
06 165 80 105
KoKo Kroup
Postbus 92072 1090 AB Amsterdam
T: 020 659 22 84 | www.kokokroup.nl
www.linkedin.com/in/acrgoes
www.twitter.com/acrgoes
1-10-2015 |

Pagina 14

© 2015 KoKo Kroup
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op
enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.

Disclaimer
Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. De auteur KoKo Kroup is
niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van het
gebruik van informatie uit dit rapport of onduidelijkheid of onvolledigheid van de
gegevens opgenomen in dit rapport.
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