
NETWERKBIJEENKOMSTEN 
ERKEND MKB-ADVISEURS 
(EMA-tafels)

Uw adviseur

Wij zijn …
Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als 
kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fi ets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf enorm 
gegroeid en is er veel veranderd. Maar ondanks deze groei zijn wij nog steeds een onafh ankelijk 
familiebedrijf en werken we nog steeds vanuit ons ondernemershart.

Verzekeringen voor ondernemers
Wij richten ons vooral op verzekeringen voor ondernemers. Mannen en vrouwen die hard werken aan 
het succes van hun bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid en gemak. En naar goede en praktische 
verzekeringsoplossingen, voor elke fase van hun ondernemerschap.

Ona� ankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers hebben behoeft e aan 
iemand die hen kent en een advies geeft  dat is afgestemd op hun persoonlijke situatie, wensen en 
mogelijkheden. Daarom werken wij nauw samen met onafh ankelijke adviseurs, die als geen ander in 
staat zijn om de juiste oplossing samen te stellen.



Sinds 2014 werken wij extra intensief samen met een selectief aantal 

adviseurs die gespecialiseerd zijn of zich willen specialiseren in professioneel 

risicomanagement. Wij bieden deze Erkend MKB-adviseurs (EMA’s) 

exclusieve faciliteiten en ondersteuning. Voor een optimale samenwerking 

is het van belang dat wij van elkaar leren en groeien in ondernemerschap 

en risicomanagement. Om dit te bevorderen organiseren wij onder meer 

netwerkbijeenkomsten: de EMA-tafels.

 De bijeenkomsten staan grotendeels in het teken van de deelnemende ondernemers en hun bedrijven. 

De opgedane kennis kan bijdragen aan bijsturing van de eigen bedrijfsvoering en zo leiden tot een beter 

bedrijfsresultaat en een grotere continuïteit op lange termijn. Groei in risicomanagement en de plaats 

daarvan in de eigen onderneming vormen een belangrijk onderdeel. 

 

 Daarnaast is het voor ons van groot belang om van onze businesspartners feedback te krijgen over de 

wederzijdse samenwerking, het wederzijdse begrip voor elkaars belangen te vergroten en input te krijgen 

over de verdere invulling van het EMA-schap en ons productaanbod. 

NETWERKBIJEENKOMSTEN 
ERKEND MKB-ADVISEURS 
(EMA-tafels)



UITGANGSPUNTEN
De belangrijkste uitgangspunten/spelregels zijn als volgt.

 De EMA-tafels zijn bedoeld voor tien tot twaalf (mede-)DGA’s van de deelnemende kantoren.

 Er zijn drie bijeenkomsten per jaar en een kantoor neemt drie jaar deel.

 De deelnemende kantoren zijn divers qua achtergrond maar worden zo gekozen dat het voor iedereen 

aantrekkelijk is om zich voor de afgesproken periode te binden. Er wordt rekening gehouden met de 

regionale spreiding van de kantoren.

 Deelnemers committeren zich voor de volle periode en willen actief kennis en informatie delen over het 

eigen bedrijf, waarbij de discretie uiteraard is verzekerd.

 De Goudse faciliteert en is aanwezig in de personen van een verkoopmanager en een lid van het hoger 

management. 

 De begeleiding is in handen van Beter Koersen, een externe partij waarvan de wortels in de 

assurantiebranche liggen (zie ook www.beterkoersen.nl ). Als leidraad voor het modelleren van 

de onderneming gebruiken zij het Coherence Model (zie bijlage) en staan garant voor dynamische 

bijeenkomsten met een hoog lerend vermogen.

 De deelnemers betalen een tegemoetkoming in de kosten per jaar. 

 
OPBOUW EN STRUCTUUR
De Goudse organiseert de bijeenkomsten in een vast format:

 Per jaar drie bijeenkomsten van anderhalve dag inclusief overnachting, op een makkelijk bereikbare 

locatie. 

 Per bijeenkomst steeds vaste ‘sporen’:

 − De DGA stelt eigen casuïstiek centraal en krijgt collegiale intervisie en feedback.

 − De DGA wordt op alle dimensies van zijn onderneming inhoudelijk gevoed en geïnspireerd.  

Centrale rode lijn is de relatie met risicomanagement. 

 − De business staat centraal: onder meer de optimalisatie van de onderlinge samenwerking tussen  

De Goudse en de Erkend MKB-adviseurs. 

 
TOT SLOT
Wij organiseren deze bijeenkomsten al enkele jaren en hebben hiermee positieve ervaringen. Ze leveren een 

waardevolle bijdrage aan de continuïteit en groei van de deelnemende kantoren. Ook hebben ze een positieve 

invloed op de samenwerking tussen de adviseurs en De Goudse en op het wederzijdse begrip. Daarnaast 

is onze ervaring dat er goede contacten ontstaan (zowel zakelijk als informeel) tussen de deelnemende 

adviseurs. Referenties van huidige en oud-deelnemers zijn beschikbaar. U kunt die opvragen door een mail te 

sturen naar communicatie-info@goudse.com.  
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