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Internationale
verzekeraar 
met een 
Belgische
identiteit

Bel 20 
bedrijf

Top 20 
verzekeraar 

in Europa

EUR 34 miljard 
premie-inkomen

45.000 
medewerkers

~ EUR 10 miljard 
beurskapitalisatie

47 miljoen 
klanten

EUR 2,2 bruto 
cash dividend



Actief in 14 
landen met 
een focus op 
Europa en 
Azië



PRODUCTEN

sparen

pensioen

overlijdensdekking

woning

auto

gezondheid

…

Grote
verscheidenheid
aan producten, 
doelgroepen 
en kanalen

DOELGROEPEN

particulieren

zelfstandigen

KMO’s

grote bedrijven

KANALEN

banken makelaars directagenten



Wat zal de 
toekomst 
brengen? 



Hoe 
voorspelbaar 
is onze 
toekomst?



Hoe kijken we bij 
Ageas naar de 
toekomst? 



Trendwatching
op korte en
middellange 
termijn
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Hoe kijken we 
bij Ageas naar 
de toekomst?  

Trend watching
op lange termijn



Hoe kijkt u naar

de toekomst?



Hoe kijkt u 
naar de 
toekomst?

Aan de hand van enkele vragen gaan we peilen naar hoe de toekomst 

van de verzekeringssector er volgens u uitziet. U heeft hiervoor 

allemaal een stemkastje ontvangen. 

• U kan uw stem uitbrengen door één simpele klik op de antwoordtoets 

van uw keuze: 1/A – 2/B – 3/C – 4/D

• Zolang de tijd loopt, kan u zo vaak uw antwoord wijzigen als u wenst. 

U hoeft hiervoor gewoon éénmaal te klikken op de nieuwe 

antwoordtoets van uw keuze. 

• U ziet een groen lichtje branden op uw stemkastje? Dan heeft u een 

geldige stem uitgebracht. U ziet geen of een rood lichtje? Probeer 

dan nog eens.

• Druk NOOIT op de toets links onderaan: GO / CH

• Gelieve de stemkastjes na de presentatie aan ons terug te geven 

aan de uitgang.



Testvraag: Hoe lang zal de lopende federale 
regeringsvorming in totaal duren?

A. 6 maanden want we hebben te maken met 
staatsmannen die in het belang van het land de 
zaken vooruit laten gaan.

B. 1 jaar want regeren met voorlopige twaalfden is 
de weg van het minste kwaad.

C. We verbeteren onze vermelding in het Guiness
Book of Records (>541 dagen).

A. B. C.

39%

25%

36%



Vraag 1: Wat verwacht de klant van 
verzekeringsproducten?

A. Het kan nooit genoeg zijn: hoe meer keuzes
hoe beter. De klant wil geen ‘one fits all’ 
oplossing. 

B. De klant wenst inderdaad een gepersonaliseerde
oplossing, maar heeft geen zin of tijd om 
aanbiedingen te analyseren en vergelijken. Hij wil
meteen een oplossing op maat. 

C. Personalisering? Dat moet vast geld kosten… 
Geef klanten liever de Ryanairs, Dacias en Lidls
van deze wereld: gestandaardiseerde, 
generieke en goedkope producten waarmee
ze met hetzelfde budget evenveel kunnen doen.

A. B. C.

6%

19%

75%



Welk aanbod 
verlangt de 
klant?



Welk aanbod 
verlangt de 
klant?



Welk aanbod 
verlangt de 
klant?



Vraag 2: Hoe zie je het model van de 
verzekeringsmaatschappij in de toekomst?

A. Een model dat verder gaat dan het traditionele 
verzekeren, met een groter aanbod van services 
in preventie en bijstand, om de klant op ieder 
moment van zijn leven bij staan.

B. Back to basics: leuk al die extra’s, maar de klant 
verwacht in eerste instantie dat hij correct en op tijd 
vergoed wordt.

C. De toekomst van de verzekeraar is hoogst 
onzeker: bepaalde risico’s nemen af (bv. driverless
cars), nieuwe platformen gaan de overblijvende 
risico’s rechtstreeks verzekeren samen met andere 
producten en diensten,… A. B. C.

49%

16%

35%



Het 
verzekerings-
model van de 
toekomst



Het 
verzekerings-
model van de 
toekomst…

Beyond 
Insurance!

Als verzekeraar ondergaan we een gedaanteverandering 

van een pure betaler in geval van schade, 

naar een partner die de klant bijstaat in zijn hele leven, 

met advies, preventie, en in geval van schade, met bijstand.

Reïntegratietrajecten



Vraag 3: Van welke technologische evolutie
verwachten jullie de grootste impact?  

A. De deeleconomie blijft gestaag groeien.

B. Nieuwe betaalsystemen, bv. Alipay, 
WeChat, M-Pesa, zullen de traditionele rol
van banken in betalingsprocessen
overnemen.

C. De toenemende beschikbaarheid van 
gegevens, zoals DNA-profielen, rijgedrag, 
info van ‘smart homes’, enz.

D. Robotisering/automatisering, AI

A. B. C. D.

4%

47%

34%

14%



Technologische 
evoluties

ADA

AI powered 

digital assistant 

Document

recognition

Sight call

AI as a clinical 

triage tool

Virtual customer 

service agent

Claims in seconds

Facial recognition

Automatic fraud 

detection software



Technologische 
evoluties

It all starts from the  
customers’ needs
“You’ve got to start with the customer

experience and work back toward the

technology, not the other way around.”

(Steve Jobs)



Toenemende 
‘war for talent’

Job markt

Toenemende arbeidsvraag per sector, horizon 2030Bron: Agoria, De digitalisering van de 
Belgische arbeidsmarkt, september 2018

Bij ongewijzigd 

beleid zal het 

arbeidsaanbod met 

amper 200.000 

actieven stijgen



Vraag 4: Welk distributiekanaal zal het 
belangrijkste worden voor de 
verzekeringssector?

A. Banken

B. Direct

C. Makelaars

D. Indirect via nieuwe partners 
(bv. Airbnb, Cambio,..)

A. B. C. D.

17% 16%

43%

24%



Van

omnichannel

naar

optichannel

De klant wordt bediend via het kanaal dat 

voor een specifieke dienst het beste past



Bancassurance

& 

Open banking

Open banking kan zorgen voor innovatieve diensten 

en de relatie tussen de klant en de bank grondig veranderen 



Contextual
insurance

Verzekering geïntegreerd in één pakket 

met een ander product of dienst



Volg je eigen 
overtuigingen



Vraag 6: Hoe ziet de toekomst voor 
Levensverzekeringen eruit? 

A. Rooskleurig: De behoefte aan individueel 
sparen zal enkel toenemen. Er is nog steeds een 
belangrijke pension en protection gap die 
Levensverzekeraars grote opportuniteiten biedt. 

B. Stabiel: Levensverzekeraars hebben hun 
marktaandeel in het spaargebeuren en zullen dit 
behouden. 

C. Een paar donkere wolken aan de horizon: 
Verzekeraars slagen er niet in te diversifiëren ten 
aanzien van andere providers van financiële 
producten. De langdurige lage rente zorgt ervoor 
dat verzekeraars hun Leven-activiteiten 
afbouwen.  

A. B. C.

48%

29%

23%



Er is leven 

na 2030…

Pensioen, langetermijnsparen en gezondheid 

hebben een beloftevolle toekomst 

Evolutie samenstelling Belgische
bevolking volgens leeftijd
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18%

30%
27%

Kan de overheid de 

welvaart van een 

vergrijzende bevolking 

blijven garanderen? 



Vraag 7: Hoe ziet u de toekomst van de 
Niet-levensverzekeringen? 

A. Rooskleurig: We bezitten steeds meer en doen
steeds meer activiteiten. Daardoor verschijnen
nieuwe risico’s die verzekerd moeten worden. 
The best is yet to come. 

B. Stabiel: Niet-leven is traditioneel altijd een markt
met een trage, maar stabiele groei geweest. 
Geen pieken of dalen.

C. Enkele donkere wolken aan de horizon. De 
toekomst van individuele auto-verzekeringen is
erg onzeker. Er worden steeds meer
technologiën in gebruik genomen die het aantal
claims doen afnemen. 

A. B. C.

32%

22%

46%



Schade-
verzekering…

Is er nog 
schade?

Dalende schadefrequentie door technologische evoluties 

zal een prijsdruk genereren in de voornaamste takken van 

de schadeverzekering

Schadefrequentie auto

Volvo, Vision 2020
“Our vision is that by 2020 no one should

be killed or seriously injured by a new 

Volvo car.”

Hâkan Samuelsson, President and CEO, Volvo Cars

* Bron: Assuralia

* Bron: De Standaard, 29/05/2019



Nieuwe risico’s

Cyber risk, corporate risk & new liability risks,

door opkomst van sharing economy, driverless cars, enz.

CBSNews



Vraag 8: Welk element vind je belangrijk voor 
een verzekeringsmaatschappij?

A. Lokale, Belgische verankering.

B. Maatschappelijk engagement (sponsoring van 
evenementen die aanzetten tot sporten, well-
being van eigen medewerkers maar ook van 
medewerkers van onze klanten,…).

C. Duurzame investeringen (bv. klimaatneutrale
investeringen).

D. Winst / dividend maximalisatie.

A. B. C. D.

29%

19%

31%

21%



Duurzaam & 
maatschappelijk 
engagement

• Maatschappij als stakeholder erkennen

• Toenemend belang bij evaluaties en ratings

• Toenemend belang bij alle stakeholders: klanten, 

(toekomstige) werknemers, aandeelhouders en partners

• Als verzekeraars kunnen we een meerwaarde bieden 

en een verschil maken

• Concept van shared value



Een vooruitblik
naar 2030



Video available on 

https://vimeo.com/362253673

https://vimeo.com/362253673
https://vimeo.com/362253673


2030 statements

Evolutie naar preventie & bijstand, 

diensten, ecosystemen, 

netwerkeconomie

Van omnichannel

naar optichannel

Contextual insuranceBancassurance en open banking

Ownership of data Werkgever van de toekomst



2030 statements

Beloftevolle toekomst voor 

pensioen, lange termijnsparen, 

gezondheid 

Schadeverzekeringen: prijsdruk 

en dalende schadefrequentie

Nieuwe risico’s: cyber risk, 

verschuiving naar ‘corporate risk’ 

liability risks

Data en science bepalen

risicoselectie en pricing

Gepersonaliseerde

dienstverlening en productaanbod
Hyperrelevant zijn voor de klant



De toekomst
begint vandaag



Connect21

Ons driejarig 
strategisch 
plan

Connect21



Ons engagement 
voor duurzame
ontwikkeling…

voor al onze 
stakeholders



•Pensioensparen

•Langetermijn-
sparen

•Pensioen 
opbouwen via de 
werkgever

• Bedrijfsgebouwen

• Wagenpark

• Aansprakelijkheid

• Arbeidsongevallen

• Extralegale voordelen: 
pensioen & gezondheid

•Met gegarandeerde 
rente

•Unit-linked fondsen

•Duurzame 
investeringen

• Huis & bezit

• Motor & mobiliteit

• Aansprakelijkheid

• Rechtsbijstand

• Overlijdensverzekering

• Gezondheid Voluit 
leven

Sparen en 
investeren

Toekomst 
voor-

bereiden

Eigen 
zaak 

uitbouwen

Supporter van

onze klanten



Supporter 
van onze  

medewerkers

• On boarding

• Salaris, voordelen

& Flexible Income Plan

• Evenwicht tussen werk en privé

• Welzijn op het werk

• Carrièreontwikkeling en opleiding



Actieve supporter
van een betere 

samenleving




