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D
e transformatie van het busi-
nessmodel door de digitali-
sering zal ingrijpender zijn
in de verzekerings- dan in de
bankensector”, zegt Olivier

de Groote, partner en financial services
industry leader van Deloitte België en
Europa. “Banken hebben een nieuwe
klantenervaring ontwikkeld via een be-
tere technologische ondersteuning.
Maar bij de verzekeraars snijdt de digi-
talisering dieper. Ze verplicht hen na te
denken over de meest efficiënte manier
van werken, hoe ze belangrijker kunnen
worden voor hun klanten en welke
nieuwe producten en diensten ze willen
aanbieden.”

Verzekeren is altijd een traditionele
business geweest, met bedrijven die een
risico-inschatting maakten en in functie
daarvan producten ontwikkelden en
een tarief bepaalden. Zeker in België is
die markt matuur. In schadeverzekerin-
gen was er de voorbije tien jaar een ge-
middelde groei van 2 procent per jaar.
In levensverzekeringen kreeg de pre-
mieomzet een klap na de verhoging van

de premietaks tot 2 procent in 2012, en
daarvan is de markt nog altijd niet her-
steld. “Voor traditionele producten zijn
de mogelijkheden voor organische groei
beperkt”, stelt De Groote. “Dus moet de
sector zijn gezichtsveld verruimen.”

Vloeiend traject
De Belgische verzekeringsmarkt

wordt al jaren gedomineerd door de-
zelfde spelers: AG, AXA, Ethias, P&V,
Allianz, Baloise, NN en de bank-verze-
keraars KBC en Belfius. De verschuivin-
gen in marktaandeel bleven vrij be-

perkt. “Maar de digitalisering heeft een
grote impact op de sector”, waarschuwt
De Groote. “De spelregels veranderen,
er komen nieuwe spelers op de markt,
IT-platformen zijn aan vervanging toe,

de concurrentie neemt toe en de digita-
le kanalen zijn in opmars.”

Het goede nieuws is dat de digitalise-
ring het de verzekeringsmaatschappijen
mogelijk zal maken een vloeiend traject
aan hun klanten aan te bieden, aldus De
Groote. Dat is op dit moment verre van
zo. Wie een schadegeval heeft, moet een
hoop paperassen invullen of bij zijn
 makelaar langsgaan en dan een hele tijd
wachten op een antwoord. In het beste
geval is dat positief en wordt een paar
weken later een schadevergoeding ge-
stort. Dankzij de digitalisering wordt

het bijvoorbeeld mogelijk foto’s van de
schade te nemen en die met je smart-
phone naar de makelaar of verzekeraar
te sturen. Via artificiële intelligentie
moet die in driekwart van de gevallen ≤
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snel een inschatting van de schade kun-
nen maken en het geld veel sneller over-
maken. Alles zal online of mobiel afge-
handeld kunnen worden.

“Dat wordt het nieuwe normaal”, oor-
deelt Dirk Vlaminckx, Belgian Insuran-
ce Leader bij Deloitte. “Verzekeraars

zullen al hun processen digitaliseren,
zodat de klantenervaring veel beter en
persoonlijker wordt. Een alternatief is
er niet. Wie blijft vasthouden aan papie-
ren transacties, documenten en een
hoop administratie, zal niet overleven.”

Oplossingen aanbieden
Het traject van verzekeraar tot eind-

klant moet phygital worden, digitaal
met een persoonlijke aanpak, aldus Vla-
minckx: “Verzekeringsmaatschappijen
vertrekken niet langer vanuit hun eigen
organisatie of producten, maar vanuit
de behoeftes van de klant. Ze zullen
maximaal digitale middelen gebruiken
en mensen inzetten op de momenten

die ertoe doen voor de consument.”
Consumenten willen eigenlijk geen

vergoeding voor schade, ze willen een
oplossing voor hun probleem, zegt
 Vlaminckx: “Bij autoschade willen klan-
ten een mobiliteitsoplossing, zodat ze
naar hun werk kunnen of hun kinderen

kunnen afhalen. Bij een inbraak of een
waterlek willen ze een snelle herstel-
ling. En voor gezondheid verwachten ze
vooral een preventieve aanpak.”

Dus moeten de verzekeringsmaat-
schappijen keuzes maken. Bieden ze
zulke oplossingen aan of blijven ze bij
hun kernactiviteit? Doen ze het alleen
of met partners? En hoever gaan ze
daarin? Moet er een koppeling zijn tus-
sen de nieuwe diensten en de verzeke-
ringsactiviteit, of laten ze die koppeling
los? Kunnen ze uit de ontwikkeling van
nieuwe diensten een nieuwe inkom-
stenstroom genereren?

Volgens Deloitte zullen er tegen 2025
drie mogelijke businessmodellen zijn.

Ofwel blijft een verzekeraar vasthouden
aan zijn kernactiviteit en investeert hij
alle middelen in de efficiëntie van zijn
productie- en claimafdeling. Ofwel
biedt hij diensten aan die in het verleng-
de van de verzekeringsactiviteit liggen.
Voorbeelden van die strategie van
 beyond insurance zijn de klusjesdiensten
die KBC, Belfius en AG al aanbieden.
Als rond die diensten externe partner-
ships gesloten worden en een ecosys-
teem gebouwd, dat potentieel leidt tot
belangrijke nieuwe inkomstenstromen
voor de verzekeraar, spreekt Deloitte
van exponential insurance.

Olivier de Groote vindt het goed dat
de verzekeringsmaatschappijen in Bel-
gië werken aan nieuwe diensten en op-
lossingen (zie Drie voorbeelden van eco-
systemen) en nadenken over de rol die
ze in een ecosysteem kunnen spelen.

Hij ziet enkele kernfactoren voor suc-
ces: “Het komt erop aan het juiste even-
wicht te vinden tussen de investeringen
in de digitalisering van de basisproces-
sen en de investeringen in de ontwikke-
ling van nieuwe ecosystemen. Daar-
naast kan een transformatie maar suc-
cesvol zijn als de medewerkers en de
klanten mee zijn. Vooral het juiste ritme
van verandering is belangrijk.”

In welk distributiemodel de transfor-
matie het beste plaatsvindt, daarover
verschillen de verzekeraars van mening.
Een directe verzekeraar als Ethias ge-
looft dat de vloeiende customer journey
het beste kan worden gerealiseerd als je
alle touwtjes zelf in handen hebt. De
bank-verzekeraars KBC en Belfius gelo-
ven ook in de geïntegreerde aanpak,
maar dan via een strak agentennet, dat
dicht bij de klant staat. Verzekeraars als
AG Insurance en AXA ten slotte denken
dat ze ook via onafhankelijke tussenper-
sonen klanten digitaal goed kunnen be-
dienen, mits ze die makelaars voldoen-
de ondersteuning bieden.

Op de volgende bladzijden reageren
de CEO’s van de belangrijkste vijf Belgi-
sche verzekeringsmaatschappijen op de
bevindingen van het onderzoek van
 Deloitte. Hans De Cuyper (AG), Philip-
pe Lallemand (Ethias), Jef Van In (AXA
Belgium), Dirk Vanderschrick (Belfius
Insurance) en Hans Verstraete (KBC
Verzekeringen) vertellen hoe zij zich
strategisch willen ontwikkelen. z
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DE BANK VAN DE TOEKOMST IS ER

Anderhalf jaar geleden pu-
bliceerde Trends, in sa-
menwerking met Deloitte,
een dossier over de bank
van de toekomst. Daarin
schetste de consultant Oli-
vier de Groote de contou-

ren van het nieuwe digitale
bankierstijdperk. Hij wees
op het belang van de Euro-
pese betalingsrichtlijn
PSD2, die de deuren voor
nieuwe concurrenten zou
openzetten. Hij belichtte
de ontwikkeling van nieu-
we ecosystemen (beyond
banking), wees op het be-
lang van data-analyse en
de mogelijkheden van al-
goritmes en robots.
Zijn conclusie was dat de
technologie alle ontwikke-
lingen in de banksector zal
overheersen, maar dat uit-
eindelijk toch de menselij-
ke factor het verschil
maakt voor de klant. Het
voorbije anderhalf jaar is

gebleken dat de banken,
elk vanuit hun eigenheid,
op zoek zijn naar dat even-
wicht. Forse investeringen
in de digitalisering worden
vaak mogelijk gemaakt
dankzij besparingen in het
kantorennet. Maar per-
soonlijk advies en mense-
lijke contacten blijven be-
langrijk, al gebeuren ze
steeds meer via videochat-
sessies, sociale media en
digitale kanalen.
De bank van de toekomst
zoals die in november 2017
in Trends geschetst werd,
is er dus gekomen. Nu
doen we dezelfde oefening
voor de toekomst van de
verzekeringssector.

“Wie blijft vasthouden aan papieren transacties, 
documenten en een hoop administratie, zal niet 
overleven” - DIRK VLAMINCKX, DELOITTE

DRIE ECOSYSTEMEN 
MET VERZEKERINGEN

Net zoals de banken voor hen,
zullen de verzekeringsmaat-
schappijen de komende jaren
diensten buiten hun kern -
metier ontwikkelen om de
klant aan zich te binden. Het
doel: het leven van de consu-
ment vergemakkelijken. Er zul-
len ecosystemen tot stand ko-
men, waarin wordt samenge-
werkt met partners.
Welke rol spelen de verzeke-
raars in de nieuwe ecosyste-
men? Olivier de Groote, part-
ner en financial services in-
dustry leader van Deloitte Bel-
gië en Europa, wijst erop dat
verzekeringen doorgaans een
bijproduct zijn. Je gaat op reis,
en je neemt een reisverzeke-
ring. Je huurt een wagen, en je
sluit daarvoor een verzekering
af. “Elk ecosysteem heeft be-
hoefte aan een partij die de
leiding en de coördinatie op
zich neemt”, zegt de Groote.
“Ik denk dat verzekeraars zich
eerder zullen aansluiten bij
een succesvol ecosysteem, en
dat niet noodzakelijk rond hun
merk bouwen.”

Multimodaal
Volgens De Groote zijn er vrij
veel ecosystemen op komst.
De eerste situeren zich op drie
domeinen: mobiliteit, gezond-
heidszorg en slimme huizen. In
mobiliteit zijn de behoeftes
heel snel aan het wijzigen.
Heel wat mensen zijn de files
beu, terwijl het openbaar ver-
voer in gebreke blijft om hen
tijdig op hun bestemming te
brengen. Consumenten com-
bineren steeds vaker trans-

portmiddelen, waardoor sys-
temen voor auto- en fietsdelen
in de lift zitten.
Een bedrijf als D’Ieteren, de
grootste auto-invoerder van
het land, blijft niet bij de pak-
ken zitten. “Wij hebben al een
tijdje begrepen dat de toe-
komst ligt in het combineren
en delen van vervoermidde-
len”, zegt Denis Gorteman,
CEO van D’Ieteren Auto. Dat
het D’Ieteren menens is, be-
wijzen initiatieven zoals Poppy
(auto- en fietsdelen), de app
Pickaway (transportmiddelen
combineren op een bepaald
traject) en het proefproject
MyMove (autodelen in één
bedrijf).
In die nieuwe vormen van mo-
biliteit, die erop gericht zijn om
mensen van plaats A naar B te
brengen tegen een aanvaard-
bare prijs en weinig admini-
stratieve rompslomp, is een
verzekering essentieel. Tot
hiertoe was een verzekering
beperkt tot een voertuig. In de
nieuwe context moeten verze-
keringen eerder een traject en
een combinatie van transport-
middelen (auto, trein, fiets,
scooter, step, …) dekken. “In
zo’n ecosysteem is de aanwe-
zigheid van een verzekeraar
die gelooft in de multimodale
mobiliteit onontbeerlijk”, zegt
Gorteman. “Het probleem is
dat er geen historische data
bestaan waarop verzekeraars
zich kunnen baseren voor hun
premiebeleid. Ik raad hen aan
het risico te nemen en de
sprong te wagen. Er is geen
weg terug.”

Gezondheidszorg
Ook in de bouw- en de vast-
goedsector worden ecosyste-
men ontwikkeld. Gebouwen en
toestellen worden met elkaar
verbonden, waardoor betere
preventie mogelijk is en scha-
degevallen kunnen worden be-
perkt. Ook daarin hebben ver-
zekeraars een rol, bevestigt Rik
Vandenberghe, de CEO van
Besix: “Wij zien verzekeraars
als potentiële partners. Net zo-
als Proximus en Elia, waarmee
we samenwerkingsakkoorden
hebben gesloten.”
Xavier Brenez, de topman van
het Onafhankelijke Zieken-
fonds (OZ), ziet een leidende

rol in ecosystemen voor ge-
zondheidszorg weggelegd
voor de ziekenfondsen. OZ
heeft een proefproject voor
connected devices, waarbij pa-
tiënten na een medische in-
greep een toestelletje dragen
dat medische informatie ver-
werkt. Brenez: “Als zieken-
fonds kennen wij de klanten
en hun behoeftes. Maar de
overheid legt ons veel beper-
kingen en regels op, terwijl we
afhankelijk blijven van zij die
de voorschriften uitschrijven.
Dat zorgt ervoor dat de ont-
wikkeling van ecosystemen in
de gezondheidszorg erg traag
verloopt.” z P.C.

DENIS GORTEMAN
“Wij hebben al een tijdje begrepen dat de toekomst ligt 

in het combineren en delen van vervoermiddelen.”

Verzekeringsproducten zullen de komende jaren worden
geïntegreerd in nieuwe ecosystemen. “Er zijn er veel op
komst, maar de eerste ecosystemen zullen zich ontwikke-
len rond mobiliteit, gezondheidszorg en slimme gebou-
wen”, zegt Olivier de Groote van Deloitte.
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A
ls er één sector een toon-
beeld van stabiliteit was,
dan wel de verzekeringssec-
tor. Jarenlang bleef de kern
van de business ongewij-

zigd: dankzij het solidariteitsmechanis-
me risico’s dekken voor de klanten.
Daarvoor baseren de verzekerings-
maatschappijen zich op historische
data en op informatie die ze krijgen van
de klant.

Eigen aan de verzekeringssector is
dat er weinig contact met de klant is.
Wie geen schade lijdt, krijgt één keer
per jaar een brief in de bus met het ver-
zoek zijn premie te storten. Bovendien
werken een aantal grote verzekeraars
met tussenpersonen, vaak makelaars,
die tussen hen en de eindklant staan.

Die weinige klantenmomenten zijn
intussen uitgegroeid tot een nadeel. De
digitalisering zorgt ervoor dat bedrij-
ven uit alle sectoren, via apps en sociale
media, klanten kunnen bestoken met
aanbiedingen. De verzekeringsbranche

is daar niet immuun voor. De sector zal
er dan ook tegen pakweg 2025 hele-
maal anders uitzien, daar zijn alle
CEO’s van de grote verzekeringsmaat-
schappijen in België het over eens. Ver-
trekkende van de conclusies van een
Europese studie van de consultant De-
loitte verduidelijken zij, exclusief voor
Trends, hun langetermijnvisie en stra-
tegie.

HET KLANTENTRAJECT 
ZAL ‘PHYGITAL’ ZIJN

“Papier heeft afgedaan. De digitalise-
ring maakt het mogelijk een volledig di-
gitaal klantentraject te ontwikkelen.
Maar wie op het juiste moment goede
adviseurs inzet, zal het verschil bij de
consument maken”, voorspelt Olivier
de Groote, partner en financial services
industry leader van Deloitte België en
Europa.

“Als je als verzekeraar relevant wilt
blijven, moet je het veranderende klan-
tengedrag volgen”, beaamt Jef Van In,

CEO van AXA Belgium. “Wij richten
onze processen momenteel opnieuw in,
zodat alle contactpunten met de eind-
klant tegen 2020 volledig gedigitali-
seerd zijn. Op dat moment zal de volle-
dige klantenervaring met een smart-
phone af te handelen zijn.”

“KBC biedt al een volledig digitale
woning- en autopolis aan”, zegt Hans
Verstraete, senior general manager van
KBC Verzekeringen. “De klant moet
enkel nog een minimaal aantal vragen
beantwoorden, en kan indien gewenst
de polis digitaal ondertekenen. Op ter-
mijn willen we alle belangrijke schade-
verzekeringen op die manier aanbie-
den.”

Met één belangrijke nuance, aldus
Verstraete: “We volgen het ritme van de
klant. Als hij liever op kantoor langs-
komt, kan dat. Wij houden alle moge-
lijkheden open. Het klantengedrag ver-
andert, maar dat gaat niet voor alle pro-
ducten even snel. Daarom zetten wij in
op een combinatie van digitale kanalen,

1
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BELANGRIJKSTE VIJF BELGISCHE VERZEKERAARS PRESENTEREN HUN TOEKOMSTVISIE

Uw verzekeraar zal
nooit meer dezelfde zijn
Een betere brand- en gezondheidspreventie, zelfrijdende auto’s, geconnecteerde toestellen.
Allemaal evoluties die zullen resulteren in minder schadegevallen, en dus minder premieomzet
voor de verzekeraars. De zoektocht naar nieuwe diensten en nieuwe inkomstenstromen is
begonnen. Patrick Claerhout, fotografie Franky Verdickt
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daarna kun je denken aan het aanbieden
van nieuwe diensten”, aldus Van In. De
CEO van AXA Belgium ziet nog vol-
doende groeimogelijkheden in de klas-
sieke verzekeringsbusiness. “Er duiken
nieuwe risico’s op, die zullen leiden tot
de ontwikkeling van nieuwe portefeuil-
les. Voorlopig is de groei van die nieuwe
producten beperkt, maar dat zal de vol-
gende jaren versnellen. Verzekeringen
voor cyberrisico’s en deeleconomieën
hebben groeipotentieel.” Van In ver-
wijst daarbij naar de contracten die de
AXA-groep afsloot met Uber en Blabla-
car, waarmee ook trajecten en reizigers
verzekerd worden.

VERZEKEREN WORDT 
OOK NIEUWE DIENSTEN
AANBIEDEN

Beyond Insurance. Het is een gelief-
koosde term onder consultants. “Als
verzekeraars hun relatie met de klanten
willen uitdiepen en nieuwe inkomsten
genereren, moeten ze meer doen dan
verzekeringsproducten verkopen”, zegt
Olivier de Groote. “Door de ontwikke-
ling van nieuwe diensten kunnen ze be-
langrijker worden voor hun klanten en
tegemoetkomen aan hun wensen.”

“Vanuit onze sterktes willen we ver-
der gaan dan het loutere verzekeren”,
bevestigt Hans De Cuyper. AG Insuran-
ce heeft drie dochterbedrijven die
schadeherstelling aanbieden. Homeras
herstelt woningen na brand- of water-
schade. Respo Repair herstelt ramen en
deuren na een inbraak. DrySolutions is
gespecialiseerd in lekdetectie.

“Die drie bedrijven werkten aanvan-
kelijk in het verlengde van de schade-
afhandeling. We boden klanten op die
manier een alternatief voor een finan -
ciële vergoeding. Maar het is de bedoe-
ling dat ze uitgroeien tot aparte profit
centers, die onze inkomsten verbreden.
Daarom bieden ze ook hun diensten op
de markt aan, los van een schadegeval
dat verzekerd is door AG.”

Ook KBC Verzekeringen biedt de
klanten van zijn woningpolis de keuze
tussen een financiële vergoeding of een
herstelling ten laste van de verzekeraar.
“Wij willen de klant ont-zorgen”, zegt
CEO Hans Verstraete. “Dat impliceert
dat we breder moeten denken dan ons
kernmetier. We willen de klant een op-

lossing voor zijn probleem aanbieden.”
In tegenstelling tot AG werkt KBC

hiervoor samen met partners. “Het is
niet onze bedoeling zelf aannemer te
worden”, zegt Verstraete. “Wij werken
liever samen met externe gespeciali-
seerde partijen.” AG Insurance kiest
wel voor eigen filialen, “omdat we de
klant willen garanderen dat de nieuwe
activiteiten het kwaliteits- en service -
niveau van AG halen”, dixit De Cuyper.

Belfius lanceerde vorig jaar de her-
steldienst Jaimy. Via dat platform
brengt de bank-verzekeraar consumen-
ten in contact met herstellers en vaklui
(loodgieters, schilders, …). Zowel klan-
ten als niet-klanten kunnen er een be-
roep op doen. Volgens Vanderschrick
wil Belfius nieuwe activiteiten ontwik-
kelen op vijf domeinen: de woning, mo-
biliteit, gezondheid, sport en kunst.
Telkens wordt de activiteit in een apart

bedrijf gestoken, met de bedoeling het
te ontwikkelen tot een winstgevende
entiteit. “Voorlopig zitten we in de in-
vesteringsfase. Maar op kruissnelheid
denken wij dat elk van deze nieuwe on-
dernemingen, indien succesvol, meer-
dere miljoenen aan de groepswinst kan
bijdragen”, poneert Vanderschrick een
ambitieuze doelstelling.

Hans Verstraete van KBC is scepti-
scher. “Wij geloven dat de nieuwe acti-
viteiten bijkomende inkomsten kunnen
opleveren. Maar het zal nog moeten
blijken of er een echt verdienmodel in
zit. Uiteindelijk beslist de klant. Hij ap-
precieert bepaalde diensten, en andere
minder. Dat is moeilijk te voorspellen.”

AXA Belgium heeft een aantal dien-
sten gelanceerd voor particulieren met
schade. Via Fixico kunnen ze offertes
opvragen om het koetswerk van hun
wagen te laten repareren. “Voorlopig
blijven we dicht bij onze kernactiviteit,
maar ik sluit niet uit dat we deze activi-
teiten samen met de makelaar uitbou-
wen tot profit centers”, zegt Jef Van In.

DE TOEKOMST IS AAN 
DE ECOSYSTEMEN

De ambitieuze plannen van Belfius ho-
ren volgens Olivier de Groote thuis on-
der de noemer ‘exponential insurance’.
Hij gebruikt die term voor verzekeraars
die op termijn meer dan 20 procent van
hun omzet uit niet-verzekeringsactivi-
teiten halen. Dat kan volgens hem al-
leen als ze met hun verzekeringspro-
ducten en nieuwe diensten aansluiten
bij een ecosysteem.

“Het is effectief onze bedoeling eco-
systemen op te zetten in de vijf domei-
nen waarin we nieuwe activiteiten ont-
wikkelen”, zegt Dirk Vanderschrick van
Belfius. “Wij willen in dit proces een
leidende rol spelen. De bedoeling is dat
de ecosystemen met partners, maar on-
der onze eigen merknamen gelanceerd
worden.”

Ook AG Insurance zette onlangs een
eigen ecosysteem in de markt, Phil at
Home. Dat moet bijstand verlenen aan
ouderen, zodat ze langer in hun eigen
woning kunnen blijven wonen en de
stap naar een woon-zorgcentrum uit-
stellen. AG schakelt daarvoor enerzijds
zijn bedrijf Homeras in, en werkt an-
derzijds samen met externe partners
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kantoren en sociale media. Ik ben ervan
overtuigd dat mensen voor bepaalde
complexere verzekeringen de voorkeur
zullen blijven geven aan een persoon-
lijk gesprek.”

Ook Dirk Vanderschrick, de CEO van
Belfius Verzekeringen, denkt dat de rol
van een adviseur belangrijk blijft: “Wij
geloven sterk in een vloeiend digitaal
klantentraject, maar het is een en-en-
verhaal. De klant zal altijd ook een con-
sulent willen, met wie hij zijn verzeke-
ringsportefeuille kan bespreken. We
merken vandaag dat klanten hun zoek-
tocht naar een verzekering vaak via de
app starten, maar om de laatste stap te
zetten, hebben ze graag een gesprek
met een van onze mensen.”

Die behoefte zal wellicht afnemen,
omdat de smartphone het communica-
tie-instrument bij uitstek wordt, ook
voor financiële zaken, zegt Vander-

schrick. Maar de nood aan begeleiding
zal nooit helemaal verdwijnen: “Ben ik
voldoende beschermd? Hoeveel spaar-
geld moet ik opzijzetten voor mijn pen-
sioen? Op dat soort vragen wil de klant
een antwoord. Het probleem met ver-
zekeringen is dat iedereen goed verze-
kerd wil zijn, maar zijn vrije tijd niet
wil opofferen om het allemaal zelf uit
te vlooien.”

Volgens Philippe Lallemand, CEO
van Ethias, is vooral het directe contact
met de klant belangrijk. “Digitaal is een
belangrijk nieuw kanaal”, zegt hij. “Wij
bieden nu een tiental producten digi-
taal aan, maar dat volstaat niet. Een lan-
getermijnrelatie met een klant vergt in
de eerste plaats wederzijds vertrou-
wen. En dat kun je het beste ontwikke-
len in een rechtstreeks contact.”

“Een klant die een probleem heeft,
wil een oplossing”, zegt Lallemand.
“Bij schade verwacht hij dat zijn verze-
keraar hem nog dezelfde dag een elek-
tricien of een loodgieter stuurt. Dat zie
ik digitaal nog niet zo snel gebeuren.
Het blijft toch een proces waarbij inter-
actie tussen mensen essentieel is.”

ER IS NOG WERK IN DE
KERNACTIVITEIT

Schoenmaker, blijf bij uw leest. Deze
oude raad indachtig zal een aantal ver-
zekeraars ervoor opteren dicht bij hun
kernactiviteit te blijven, en niet de stap
te zetten naar nieuwe diensten. “Dat
kan voor sommige nichespelers een in-
teressante optie zijn”, denkt Dirk Vla-
minckx, Belgian Insurance Leader van
Deloitte. “Maar dan moeten ze uitmun-
ten in kostenefficiëntie om hun marge
op peil te houden.” De meeste grote
verzekeringsmaatschappijen willen wel
de stap zetten naar nieuwe activiteiten,
maar hun CEO’s beklemtonen toch dat
ze hun kernactiviteit niet uit het oog
willen verliezen. “Er kan nog veel ge-
daan worden om onze kernactiviteit te
verbeteren”, vindt Philippe Lallemand
van Ethias. “Er zijn nog veel risico’s die
niet gedekt en klantenbehoeftes die
niet voldaan worden. Denk aan cyber -
risico’s en de dekking voor terroristi-
sche aanslagen. Daar moeten we eerst
werk van maken.”

Ethias zal wel degelijk nieuwe dien-
sten aanbieden, maar wil daar voor -

lopig niet te ver in gaan. “Het risico is
dat je veel tijd en geld in de nieuwe ac-
tiviteiten steekt, en je kernactiviteit
verwaarloost. Eén business managen is
al moeilijk genoeg. Ik zie het echt niet
als onze roeping om filmtickets te ver-
kopen. Er moet een economische logica
zijn als je diversifieert. En de echte uit-
daging bestaat erin klanten sneller een
antwoord te geven.”

Dirk Vanderschrick bevestigt dat er
nog veel marge voor vooruitgang in de
kernactiviteit is: “Er is nog werk genoeg
als we alle bestaande processen sneller,
gemakkelijker en efficiënter willen ma-
ken. Een proces- en productgericht be-
drijf omvormen tot een organisatie die
de klantenervaring centraal stelt, vergt
tijd.”

“Eerst moeten alle processen een vol-
ledig stressloos klantenparcours garan-
deren, en daar zijn we nog niet. Pas
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“Het klantengedrag 
verandert, maar dat 

gaat niet voor 
alle producten 

even snel”
HANS VERSTRAETE

KBC VERZEKERINGEN

“Het risico is dat je veel 
tijd en geld in de nieuwe 

activiteiten steekt, 
en je kernactiviteit 

verwaarloost”
PHILIPPE LALLEMAND

ETHIAS

“Op kruissnelheid denken
wij dat elk van onze nieuwe
ondernemingen meerdere
miljoenen aan de groeps-

winst kan bijdragen”
DIRK VANDERSCHRICK

BELFIUS INSURANCE
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zoals Securitas. Er wordt ook in een
persoonlijke begeleiding voorzien.

“Phil at Home past niet alleen in de
maatschappelijke rol die we als verze-
keraar opnemen”, zegt De Cuyper. “We
zien hierin ook een potentieel nieuwe
business. Voorlopig testen we het pro-
ject in een aantal gemeenten uit. We
bouwen eraan met een langetermijn -
visie. Voor AG is dit een nieuwe vorm
van development. We ontwikkelen een
dienst al doende, en sturen bij. Voor een
verzekeraar die gewoon is een product
na enkele maanden voorbereiding vol-
ledig afgewerkt in de markt te zetten, is
dat aanpassen.”

KBC kijkt naar ecosystemen, maar
dan eerder om zich aan te sluiten bij
sterke partners. “Het zou een natuurlij-
ke reactie zijn om als grote bank-verze-
keraar de leiding te willen nemen in
een ecosysteem, en alles onder jouw

vlag te doen”, zegt Hans Verstraete.
“Maar tegelijk zou dat heel pretentieus
zijn. Het belangrijkste zijn de partners
waarmee je in zee gaat, en hoe geloof-
waardig zij bij de consument zijn. Wij
werken voor mobiliteit samen met de
VAB en Olympus. Op onze mobieleban-
kingapp kunnen klanten tickets van De
Lijn en de NMBS kopen. Op die manier
biedt het ecosysteem toegevoegde
waarde voor de klant.”

Philippe Lallemand vindt dat Ethias
al kan bogen op een historisch ecosys-
teem. “Wij staan heel dicht bij de ge-
meenten en de openbare sector. Met
hen werken we samen rond projecten
voor energiebesparing en de detectie
van waterverlies. Nu doen we dat nog
gratis, maar ik sluit niet uit dat die
diensten op termijn betalend worden.
Ik geloof ook in herstel- en bewakings-
diensten als nieuwe bronnen van in-
komsten.”

DATA WORDEN ALMAAR 
BELANGRIJKER

Het businessmodel van de verzekeraars
is gebaseerd op het gebruik van data,
waardoor ze risico’s kunnen inschatten
en hun prijzenpolitiek bepalen. “De di-
gitalisering opent de deur voor een be-
tere data-analyse, zodat de klant beter
bediend kan worden”, zegt Dirk Vla-
minckx. “Maar het is essentieel dat de
vertrouwelijkheid van de gegevens en
de wens van de klanten volledig geres-
pecteerd wordt.”

“Nu geven veel mensen hun persoon-
lijke data zomaar weg op de sociale me-
dia”, stelt Philippe Lallemand vast. “Ik
denk niet dat dat zal blijven duren. Ik
vermoed dat mensen zich in de toe-
komst zullen verzetten tegen de com-
merciële exploitatie van hun gegevens.
Daarom zijn de maatschappelijke waar-
den voor Ethias van groot belang. Wij
hebben een ethisch charter dat de
grenzen vastlegt voor de exploitatie van
data.”

“Welke data wil de consument delen
met wie? Dat wordt de cruciale vraag”,
bevestigt Hans Verstraete van KBC.
“Wij willen rond data samenwerken
met werkgevers en sociale secretaria-
ten. Maar medische data, dat ligt heel
gevoelig bij de klanten. Daar gaan we
heel zorgvuldig mee om, en enkel met

de instemming van de klant.”
Een groot voordeel voor een bank-

verzekeraar is dat hij ook beschikt over
de data van de bank, beklemtoont Dirk
Vanderschrick van Belfius: “We hebben
al eens bekeken of we de risico-indica-
toren van de bank kunnen gebruiken in
het verzekeringsbedrijf. Het is natuur-
lijk niet omdat je een vlijtige spaarder
bent dat je ook een goede chauffeur
bent. Maar de basis blijkt toch te klop-
pen. Dat opent mogelijkheden.”

Vanderschrick was de voorbije jaren
ook verantwoordelijk voor de retail-
bank van Belfius. Hij kan dus vergelij-
ken. “Ik schat dat we in datagebruik
een paar jaar achterstand hebben op de
bank. Veel gegevens worden gewoon
nog niet gebruikt of geanalyseerd. Bel-
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fius heeft programma’s ontwikkeld waardoor we
nu al beter onze verzekeringsproducten aan de
juiste mensen kunnen aanbieden. Maar een diffe-
rentiatie van de prijs in functie van het profiel van
de klant, daar zijn we voorlopig nog niet klaar
voor.”

“Sinds eind vorig jaar beschikt AG over een vol-
ledig geïntegreerde klantendatabase”, vertelt Hans
De Cuyper. “Daarop kunnen we nu algoritmes en
artificiële intelligentie loslaten. Dat doen we al
voor de afhandeling van schadeclaims. Het doel
moet altijd zijn de klantenervaring te verbeteren.”

ZIJN DE MAKELAARS 
UITGESPEELD?

Bij AXA Belgium kan een particuliere klant zijn
brand- en autoverzekering volledig digitaal afslui-
ten. En toch plaatst de verzekeraar ook die klanten
in de portefeuille van een makelaar. “Wij geloven
in de toegevoegde waarde die de makelaar biedt”,
zegt CEO Jef Van In. “Dankzij het Portima-plat-
form verloopt de communicatie met hen heel vlot.
AXA zal in het makelaarskanaal blijven investeren
om hen te helpen de stap te zetten naar de digitale
wereld.”

Ook Hans De Cuyper van AG Insurance gelooft
in het model van tussenpersonen. “Vooral in ad-
viesgevoelige verzekeringen, en dat is nog altijd
het overgrote deel van onze portefeuille, zie ik de
makelaars nog terrein winnen.” Maar ook het ban-
kieren-verzekeren (AG werkt nauw samen met
BNP Paribas Fortis) heeft volgens hem de wind in
de zeilen: “Verzekeringsproducten die een plaats
in de app van de bank krijgen, staan meer op het
voorplan. De mogelijkheden voor cross selling zijn
reëel.”

“We staan nog maar aan het begin van de moge-
lijkheden die het bank-verzekeraarmodel bieden”,
zegt Dirk Vanderschrick. Belfius maakt er geen ge-
heim van dat het niet gelooft in tussenpersonen.
“Met eigen kanalen werken is volgens ons de beste
manier om een uniform kwaliteitsvol klantentra-
ject te garanderen.”

“De tussenpersoon die geen toegevoegde waar-
de levert, zal verdwijnen”, is Philippe Lallemand
van Ethias duidelijk. “Het voordeel van een directe
verzekeraar zoals Ethias is dat wij de relatie met
en de data van de eindklant in handen hebben.”

“Wij denken het verschil te maken met onze
geïntegreerde bank-verzekeraaraanpak”, zegt
Hans Verstraete. “Bank- en verzekeringsproducten
zitten op dezelfde app. Klanten kunnen een be-
roep doen op de expertise van de agenten, maar
ook bellen naar het contactcenter van KBC. Ieder-
een zit op dezelfde golflengte. Dit model lijkt me
toekomstgerichter dan andere, maar het spreekt
voor zich dat de klant kiest.” z

6

“Er duiken nieuwe 
risico’s op, die zullen 

leiden tot de ontwikkeling
van nieuwe verzekerings-

portefeuilles”
JEF VAN IN

AXA BELGIUM

“Sinds eind vorig jaar 
beschikt AG over een 

volledig geïntegreerde
klantendatabase. 

Daarop kunnen we nu 
algoritmes en artificiële 

intelligentie loslaten”
HANS DE CUYPER
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