
Brocom bestaat 25 jaar

Op 5 december 1994 wordt de coöperatieve vennootschap Brocom 
opgericht, op initiatief van de makelaarsfederaties Feprabel en FVF, 
en 22 verzekeringsmaatschappijen. Brocom – een samentrekking 
van ‘Brokers’ en ‘Companies’ – is een gezamenlijk operationeel plat-
form van de makelaars en de verzekeringsmaatschappijen.

Het logo van Brocom met het David-beeld is intussen geëvolueerd 
naar het blauwe vinkje met de slogan ‘Je Makelaar, Je beste Verzeke-
ring’. Het blauwe vinkje is momenteel niet meer uit het straatbeeld en 
de verschillende media weg te denken.

Wie had dit 25 jaar geleden durven denken? Het David-beeld, dat 
symbool stond voor de ‘onafhankelijke’ makelaar die moest opbok-
sen tegen de grote marktspelers, is vandaag helemaal niet meer van 
toepassing. ‘Je Makelaar, Je beste Verzekering’ is namelijk dé referen-
tie geworden in de verzekeringssector. Dat blijkt uit consumenten-
studies en de cijfers van Assuralia.

Dit boek is een terugblik op wat er de voorbije 25 jaar gebeurd is. 
Verschillende actoren komen aan bod. Tegelijkertijd kijkt het boek 
met het traject ‘Broker 4.0’ vooruit naar de verzekeringsmakelaar van 
de toekomst.   
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25 jaar Brocom: 
Je Makelaar, Je beste Verzekering

Dit boek is uitgegeven door Brocom, een overkoepelend orgaan van verzekeringsmaatschappijen, 
FVF, Feprabel en verzekeringsmakelaars. Het boek kwam tot stand ter gelegenheid 
van het 25-jarige bestaan van Brocom, met dank aan de sponsoring van Vivium.

Sommige teksten en illustraties uit het boek komen uit de archieven van Brocom, Feprabel en FVF.

Een speciale dank voor de samenstelling van dit boek aan: 
Frédéric Ackermans, Vincent Becker, Patrick Cauwert, Annie Courbet,
Martine Gilson, Dirk Gysemans, Vincent Joye, Philippe Landrain, Wim Lenaerts, Wilfried Neven, 
Luc Sanders, Kelly Schamphelaere, Anne-Marie Seeuws, Filip Serbruyns, Marc 
Simons, Stéphane Slits, Christophe Thoen, Ludo Van Bael, Frédéric Van Dieren, 
Renée Van Laer, Patricia van Mulken, Erik Vanpoucke, Luc Verhaert en Jan Verlinden.

De voorbereiding van deze publicatie gebeurde volop in de moeilijke periode van het coronavirus. 
Dit boek wordt onder andere opgedragen aan alle ‘hulpverleners’ die de slachtoffers van 
het coronavirus bijstonden en hierbij hun eigen gezondheid op het spel zetten. 

Ook een woordje van dank aan iedereen die het leven van anderen tijdens deze periode ietsje 
draaglijker maakte. Daarmee bedoelen wij bijvoorbeeld de mensen die werken in de voeding, 
maar ook de verzekeringsmakelaars die tijdens de crisis bereikbaar en beschikbaar waren.  

Fotomateriaal: 
eigen archief, archieven partners, Jonathan Vahsen en Claudio Centonze

Verantwoordelijke Uitgever: 
Annie Courbet, 
Drukpersstraat 4, 1000 Brussel

Realisatie: 
L.capitan
Leitemolenstraat 6, 8020 Ruddervoorde (België)

Redactie: 
Luc Sanders
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6 december 2019. Brocom vierde zijn 25e verjaardag. Dat doet me te-
rugdenken aan iets meer dan 25 jaar geleden. Toen bracht ik samen 
met de geestelijke vader van Brocom, Raf Heylen, het startkapitaal 
van Brocom naar een Antwerpse bank. ‘De Vaderlandsche’, waar ik 
toen werkte, was namelijk een van de stichters van het eerste uur en 
had het startkapitaal voor alle collega-maatschappijen voorgescho-
ten.

Het was toen een uniek en visionair project, en dat is het eigenlijk nog 
steeds. Nergens ter wereld is op de verzekeringsmarkt een vergelijkbare 

aanpak terug te vinden: leveranciers en distributeurs (of verzekeringsma-
kelaars en -maatschappijen) die de handen in elkaar slaan om gezamenlijk 

een distributiekanaal uit te bouwen.

Visionair, want in 1994 voorspelden heel wat partijen de nakende ondergang van de Belgische makelaardij. De ge-
schiedenis heeft deze pessimisten ongelijk gegeven. Wie toen of nog daarna predikte dat de makelaardij op sterven 
na dood was, had het verkeerd voor.  Door de kracht van de onafhankelijke makelaar verschilt de Belgische markt van 
sommige andere Europese landen, waar bijvoorbeeld verzekeringsagenten of directe onderschrijvers meer op het 
voorplan treden. 

25 jaar later is de verzekeringsmakelaar nog steeds het belangrijkste distributiekanaal voor verzekeringen in België. En 
op het moment dat ik dit schrijf, is het marktaandeel in 2018 voor het tweede jaar op rij opnieuw gestegen – zowel wat 
de levens- als de schadeverzekeringen betreft. 

25 jaar geleden was het landschap heel wat minder gereglementeerd. Daarom nam Brocom destijds meerdere taken 
op zich: ‘Integrity’, ‘Professionalism’, ‘Efficiency’ en ‘Promotion’. Intussen heeft de overheid heel wat van die taken over-
genomen en promoot Brocom vooral de voordelen van de makelaar bij de consument met de slogan ‘Je Makelaar, Je 
beste Verzekering’. Daarnaast heeft Brocom een belangrijke en uitdagende rol in de digitalisering van het makelaars-
kantoor, zonder het persoonlijke, menselijke contact met de klant te verliezen of te verwaarlozen. 

Onder de leiding van bekwame voorzitters heeft Brocom heel wat woelige tijden gekend, maar vooral heel hard aan 
de weg getimmerd. In het boek leest u bijna ‘jaar op jaar’ hoe Brocom geëvolueerd is. Verschillende voorzitters blikken 
terug op hun periode aan het hoofd van deze organisatie.

Uiteraard is de communicatie geëvolueerd en moderner geworden. Zo is er sinds een tiental jaar het moderne en 
herkenbare logo van het ‘vinkje’. Dat werd destijds gelanceerd samen met de 1700 Brocom-lichtbakken aan de make-
laarskantoren overal in het land. Sinds enkele jaren zijn we aanwezig op de grote salons, in de bushokjes, in de pers en 
ook op de sociale media. Het gaat ons duidelijk voor de wind. Wie aan verzekeringen denkt, denkt in de eerste plaats 
aan een verzekeringsmakelaar, zo blijkt uit consumentenstudies. Daar mogen we terecht trots op zijn. 

Hiervoor moet ik alle partnermaatschappijen, de beroepsfederaties FVF en Feprabel, de Brocom-medewerkers en de 
verschillende voorzitters bedanken. Zonder hen waren we hier niet geraakt.

Tot slot draag ik dit boek op aan alle makelaars, want zij zijn de beste verzekering. Zij ‘ademen’ verzekeringen en staan 
dag in, dag uit de klok rond ten dienste van de klant. Ik ben ervan overtuigd dat zij nog heel lang het favoriete distribu-
tiekanaal voor verzekeringen in België zullen blijven.

Marc Simons
Voorzitter Brocom
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10

 1994
 

Op 5 december 1994 wordt de coöperatieve vennootschap (cvba) Brocom opgericht, op initiatief van de ma-
kelaarsfederaties Feprabel, FVF en 22 groepen van verzekeringsmaatschappijen. Brocom – een samentrekking 
van Brokers en Companies – is een gezamenlijk operationeel platform van de makelaars en de verzekerings-
maatschappijen. 

De missie die de oprichters aan het platform hebben toevertrouwd, bestaat erin de tandem makelaars-maat-
schappijen te versterken, te ontwikkelen en te promoten om het hoofd te bieden aan de toenemende con-
currentie van de andere distributiekanalen.

De federaties en maatschappijen hebben dan ook beslist om de acties van Brocom te ontwikkelen op basis 
van 4 pijlers die absoluut noodzakelijk worden geacht om de professionele makelaardij te versterken: Profes-
sionalism (continue opleiding om de professionele competenties van de makelaars te ontwikkelen), Integrity 
(deontologie), Efficiency (nuttige informatie verstrekken die onmisbaar is om de samenwerking makelaar/
maatschappij te verbeteren), Promotion (de tandem makelaar/maatschappij promoten). Vaste commissies be-
staande uit makelaars en maatschappijen bepalen de acties.

 1995
 

Na de roadshows in het kader van de lancering is het enthousiasme voor Brocom groot. Raf Heylen is de 
eerste General Manager en Luc Verhaert (De Vaderlandsche) de eerste voorzitter. 1 260 makelaars dienen een 
aanvraag in om partner te worden. Er wordt voortaan een informatieblad gericht aan de partners om hen te 
informeren over de lopende acties en de plannen. In Brocom News 1995/1 worden 6 gratis seminaries aange-
kondigd rond de actie ‘Check Up’ en het Quality Label Plus  ‘Verzekeren aan de kant van de klant’. Verder wordt 
in het informatieblad uitgeweid over de algemene principes van de gedragscodes, de toekomstige versprei-
ding van informatie via Assurnet 1 en de criteria voor de erkenning van de opleidingen bestemd voor make-
laars. De promotie concretiseert zich en in november hebben al meer dan 250 makelaars op eigen kosten een 
reclamebord en/of plexi voor hun kantoor besteld. Er wordt een promotie-/marketingcampagne voorbereid.

Raf Heylen         Luc Verhaert
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 1996
 

In februari informeert Brocom de vakpers over het label van ‘Erkend verzekeringsmakelaar’ dat enkel gebruikt 
mag worden door erkende verzekeringsmakelaars die voldoen aan specifieke criteria op het vlak van integri-
teit, professionalisme en efficiëntie. Brocom stelt een eerste tool ter beschikking van zijn partnermakelaars: de 
dienst ‘SOS Phone’ om de klanten gerust te stellen en te informeren bij een schadegeval. Op 21 maart stelt 
Brocom volgende logo’s voor aan de verzekeringswereld: het logo ‘Quality Label Plus ‘ (om de software voor 
de makelaars te certificeren), het logo ‘Brocom erkende opleiding’ (certificatie van de opleidingen) en het logo 
‘Brocom Office’ (certificatie van gestructureerd werken). Ook in maart, en gezien het toereikende aanbod, 
beslist Brocom Professionalism om het aanbevolen minimumaantal uren Brocom erkende opleiding vast te 
leggen op 20 uren voor het academiejaar. In de loop van de maand april ontvangen de partners de eerste 
versie van de cd-rom Brocom Office (pijler Efficiency) die toegang verleent tot informatie in Word, Excel, Access 
en PowerPoint. Brocom Promotion stelt op deze manier personaliseerbaar promotiemateriaal voor aan de 
makelaars. De marketingactie ‘Check-Up’ wordt in juli uitgerold naar de partnermakelaars, ook via de cd-rom 
Brocom Office, en de site www.brocom.be wordt gelanceerd. Daarop vindt de consument informatie over 
de functie en de toegevoegde waarde van de Brocom erkende makelaar. In september/oktober wordt een 
regionale ‘huis-aan-huis’ promotiecampagne gevoerd met de deelnemende makelaars en wordt het eerste 
promotiemateriaal in het Duits ter beschikking gesteld van de Duitstaligen.

 1997
 

In januari innoveert Brocom opnieuw door aan de partnermakelaars een oplossing ter beschikking te stel-
len om hun website te creëren via de Brocom Web Wizard. Brocom Promotion lanceert in maart een direct-
mail-marketingactie gericht op bijstand aan jonge bestuurders rond de cd-rom ‘Groen licht voor het rijbewijs’.
In augustus wordt de interne communicatie Brocom/Partners via het net gelanceerd (verzending van Brocom 
News via e-mail) om de informatie sneller te verspreiden en tegelijkertijd de kosten te drukken. Tot slot is er in 
oktober een tweede nationale campagne via het Abribus-netwerk van bushokjes.

 1998
 

Eugène Teysen (AG) vervangt Luc Verhaert als voorzitter. Brocom Promotion lanceert in januari een promotie-
actie via gepersonaliseerde advertenties in de gidsen van Belgacom. In mei wordt de rubriek ‘Wie dekt wat?’ ter 
beschikking gesteld via Brocom Office. In juni organiseert Brocom Efficiency roadshows rond thema’s die een 
grote invloed hebben op het werk van de makelaars (en de maatschappijen): de overgang naar het jaar 2000, 
de overgang naar de euro, de ontwikkeling van AS2 
en de integratie van software in de beheerpakket-
ten. De partners kunnen de klanteninformatiebro-
chure ‘Mijn verzekeringen en de euro’ bestellen. Er 
wordt een computerondersteunde opleidingscur-
sus aangeboden in Brocom Office. In juli/augus-
tus worden verschillende standaarddocumenten 
van Brocom (bv. inboedelinventaris om de waarde 
van de te verzekeren inboedel te berekenen, aan-
gifteformulieren voor waterschade, rechtsbijstand, 
verkeersongevallen), die door alle maatschappijen 
aanvaard worden, ter beschikking gesteld van de 
partners. Vanaf september is via Brocom Office een 
tool beschikbaar voor de berekening van de weder-
opbouwwaarde van een appartement of huis.

Eugène Teysen 
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 1999
 

Brocom Office van maart/april bevat de rekensoftware Eurocalc en de resultaten van de enquête ‘IT-uitrus-
ting van het kantoor’. In mei worden de partnermakelaars in het kader van een Batibouw-actie vermeld op 
de cd-rom ‘Bouwgids 1999’ die gratis wordt uitgedeeld en waarvan ze exemplaren kunnen bestellen voor  
hun klanten. 

 2000
De partners ontvangen verschillende aanbevelingen om het efficiëntieniveau 2000 te bereiken (configura-
tie van de IT-uitrusting, gebruik van Brocom-gestructureerde communicatie met de maatschappijen, meting 
van de bedrijfsresultaten). Het nieuwe HSP Brocom (b2b), het HogeSnelheidsPortaal, wordt geactiveerd. Er 
worden verschillende tools aangeboden, zoals Brocom Mailing Studio (om mailings te ontwerpen en te be-
werken), Vision & Portfolio (om de ma-
kelaar te helpen om het beste advies 
te verstrekken inzake ‘Tak 23’) en het 
materiaal rond Brocom Check-Up. Een 
andere grote innovatie voor die tijd is 
de terbeschikkingstelling van Sprau-
dit, een Benchmark-tool waarmee 
de makelaar zich kan vergelijken met 
collega’s. Tot slot wordt in september/
oktober/november een nieuwe pro-
motiecampagne (15 miljoen BEF) ge-
voerd. Intussen had Ludo Van Bael (AGF)  
Eugène Teysen vervangen als voorzitter. 

Ludo Van Bael

 2001
 

In maart/april/mei/juni wordt in de pers en op tv een promotiecampagne gevoerd rond het thema ‘Wij zijn 
zo vrij u het beste advies te verstrekken’. Als gevolg van het fenomeen van fusies en overnames waarmee 
de Belgische verzekeringsmarkt dat jaar geconfronteerd wordt, worden de partnermaatschappijen herleid 
tot 14, die 90% van de makelaardijmarkt vertegenwoordigen. Brocom volgt de evolutie van het internet en 
elke consument kan de gegevens van de Brocom partnermakelaars vinden op www.brocom.be (of via een  
gratis nummer).

 2002
 

Brocom drijft opnieuw mee op de internetgolf en ontwikkelt de actie ‘K2e’ die tot doel heeft de partnermake-
laar de mogelijkheid te bieden om zijn klanten gratis toegang te verlenen tot het internet via een cd waarop 
het label van Brocom prijkt. Via deze tool kan de browser van de klant automatisch geparametriseerd worden 
om links te creëren tussen zijn computer en de site van de makelaar.

 2003
 

Filip  Serbruyns (AXA Belgium) vervangt Ludo Van Bael als voorzitter. De makelaarsfederaties en de Brocom 
partnermaatschappijen ondertekenen een kwaliteitscharter waarbij ze overeenkomen om elk jaar Efficiency 
Level Agreements (b2b) en een Service Level Agreement (b2c) vast te leggen. De ondertekenaars verbinden 
zich ertoe de basisvoorwaarden te scheppen om de makelaars te helpen om de twee kwaliteitsniveaus te 
bereiken, en om de makelaars te stimuleren om dit ook waar te maken.
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 2004
 

Brocom organiseert een beurs rond ‘Technologieën ten dienste van de makelaar’ en bereidt een nieuwe pro-
motiecampagne voor. Productvergelijkingen en de ‘Informatiebrief voor de makelaar’ worden online gepubli-
ceerd op het HSP. De tool heeft tot doel gestructureerde informatie te verstrekken om de makelaar te helpen 
om zijn klanten te adviseren. Cédric Fayt vervangt pionier Raf Heylen als General Manager. 

Cédric Fayt          Filip Serbruyns

 2005 - 2006
 

Feprabel en FVF beslissen dat al hun leden voortaan automatisch Brocom partnermakelaar zijn om hun pro-
motie te versterken. Een sectorale opdracht voor de centralisering van de resultaten van de verplicht gestelde 
antiwitwasopleiding wordt toevertrouwd aan Brocom om een transparante opvolging van de bijscholing van 
de makelaars mogelijk te maken. Het ‘Brocom  visitekaartje’ wordt ontworpen, waarop het logo gecombineerd 
wordt met de slogan ‘Je makelaar is je beste verzekering’.

De RvB van Brocom beslist om de rol van Brocom toe te spit-
sen op de promotie en de partnermaatschappijen beslissen 
om een extra promotiebudget toe te kennen (dat nadien re-
current zal worden). De emotionele promotiecampagne 2005-
2006 kan van start gaan met een budget van 2,5 miljoen euro 
rond het thema ‘Je makelaar, je zou hem bellen bij het minste 
onheil’. De advertenties ‘Zwarte kat’ en ‘Horrorboek’ worden 
gepubliceerd in de gedrukte pers en de radiospots ‘Tandarts’ 
en ‘Afspraak’ worden uitgezonden op de radio. Het is de be-
doeling een ‘makelaarsreflex’ op te wekken bij de consument 
door de associatie ‘Verzekeringen=Makelaar’ te versterken. De 
Binex-tool voor multi-tarificatie bij verschillende maatschap-
pijen wordt gratis aangeboden aan alle partnermakelaars. De 
nieuwe elektronische bibliotheek ‘Maatschappijdocumenten’, 
die toegankelijk is via het HSP, wordt geactiveerd. Tot slot wordt 
de tool Brocom-DIV voor de online-inschrijving van voertuigen 
tegen voorkeurtarief aangeboden aan de partnermakelaars.

In deze periode is Luc Verhaert (Mercator) voor de tweede  
keer voorzitter. 

Luc Verhaert
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 2007
 

In september organiseert Brocom onder leiding van voorzitter Philippe Landrain (AG) een sectorale informa-
tieve roadshow rond de volgende thema’s: de RDR en haar evolutie, de aanpassing van de CBFA-inschrijving, 
de wettelijk verplichte continue opleiding en de informatieplicht. Een ‘Immobord’-actie biedt elke partnerma-
kelaar de kans om meer in de kijker te lopen bij de consument, en duizenden van deze borden identificeren 
het verkooppunt van de partners. Een nieuwe - deze keer rationele - promotiecampagne wordt gelanceerd 
om de makelaar beter te onderscheiden van de andere kanalen. Er worden ‘salonstickers’ uitgedeeld aan de 
partners, zodat ze meer de nadruk kunnen leggen op het partnership tijdens het Autosalon, Batibouw en het 
Vakantiesalon. Piet Vandeborne vervangt Cédric Fayt als  General Manager.

Philippe Landrain        Piet Vandeborne

 2008
 

In juni organiseert Brocom voor de makelaars een sectorale informatieve roadshow rond de volgende the-
ma’s: de marktaandelen van de distributiekanalen, de nieuwe procedure voor de erkenning van autoalarm-
systemen, de nieuwe normen voor het beheer van klachten binnen de verzekeringsmaatschappijen en de 
terrorismeverzekering.

De promotiecampagne van 2008 is net zoals die van 2007 gericht op een duidelijke differentiatie, met een 
expliciete boodschap. Enkele fragmenten uit de radiospot illustreren dit: “Hoezo! Jij bent geen makelaar? Je 
verkoopt verzekeringen van slechts één maatschappij?” “En wat bij een ongeval? Ga je mij wel verdedigen bij 
je maatschappij? Je werkt toch voor hen!” “Bij je makelaar staat het Brocom-label borg voor keuze, dienstver-
lening en verdediging van jouw belangen ... in volkomen onafhankelijkheid. Je Brocom makelaar is je beste 
verzekering”. In radiospots worden verzekeringsantwoorden gegeven en verschijnen informatiepagina’s in de 
kranten.
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 2009
 

In maart nodigen Brocom en zijn nieuwe voorzitter Wilfried Neven (Vi-
vium) de makelaars uit op een sectorale informatieve roadshow rond 
de verplichte regelmatige bijscholing, de promotiecampagne 2009, de 
kmo-markt, het toekomstige nieuwe typecontract Auto, Zoomit en de 
beginselen van het IBP (Internet Broker Project). In het kader van de ra-
tionele promotiecampagne wordt ook een brochure uitgegeven waarin 
de consument kennismaakt met 2 personages die zich in een benarde 
situatie bevinden. Ze zijn rug aan rug vastgebonden en krijgen de vol-
gende vraag te horen: “Liever ongebonden verzekeringsadvies?” Eens de 
brochure geopend wordt, verschijnt de slogan “Kies voor vrijheid. Ver-
trouw op de Brocom-makelaar” in een frisse lay-out. Ze richt zich ook tot 
zelfstandigen en kmo’s.

Wilfried Neven

 2010
 

In juni onthult Brocom tijdens een roadshow het Internet Broker Project (IBP) dat tot doel heeft de achterstand 
op het vlak van de aanwezigheid van de makelaars op het internet weg te werken. Elke partnermakelaar kan 
tegen een zeer voordelige bijdrage van 121,00 euro incl. btw voor 12 maanden zijn IBP-website activeren die 
gesynchroniseerd wordt met de elektronische IBP-informatiecatalogus (algemene voorwaarden, productfi-
ches, ...). De Insurance Personality reikt aan Brocom een ‘communication award’ voor het onafhankelijke advies 
dat een verzekeringsmakelaar verstrekt en het advies afgestemd op de behoeften van de consument (pers, 
grote affiches, guerrillamarketing, billboards, onderleggers, ...).

 2011
 

Brocom lanceert onder het voorzitter-
schap van Ludo Van Bael (Allianz) in 
september het nieuwe identificatielo-
go van het distributiekanaal ‘Je Make-
laar, Je beste Verzekering’, tijdens een 
roadshow die enorm op prijs wordt 
gesteld door zeer veel deelnemers. 
Het Davidshoofd, dat nooit echt ‘ont-
worpen’ was om grootse campagnes 
mee te doen en zijn oorsprong eerder 
vond bij ‘David en Goliath of kleine ma-
kelaars tegen alle andere kanalen’ was 
ouderwets en achterhaald geworden. 
In het kader van een grootschalige ac-
tie wordt aan elke partnermakelaar een 
lichtreclame aangeboden tijdens de 
duur van zijn partnership, en eind 2011 
hebben 1 070 makelaars de installatie 
besteld. Een promotiecampagne geeft 
de makelaars de tijd om het nieuwe 
logo te integreren in hun communi-
catie. De IBP-sites worden automatisch 
bijgewerkt.

Ludo Van Bael
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 2012
 

In januari wordt de nieuwe consumentenwebsite  
www.makelaarinverzekeringen.be gelanceerd en in maart  
wordt het nieuwe logo voorgesteld aan de pers. De nati-
onale promotiecampagne gaat in mei/juni opnieuw van 
start in de populaire pers, in de gespecialiseerde maga-
zines voor zelfstandigen en kmo’s, via de onlinemedia en 
via economische en regionale tv-zenders. De tweede golf 
van de promotiecampagne vindt plaats tijdens de laatste 
4 maanden van 2012, met onder meer een campagne via 
affiches op groot formaat. De IBP-sites worden opnieuw 
bijgewerkt (sociale media, zichtbaarheid van de tarife-
ringsmodule, toevoeging van een tabblad ‘Overige’ voor 
de invoeging van informatie uit de IBP-catalogus met 
betrekking tot de technische takken). Eind november 
zijn er al meer dan 1 278 reclameborden geplaatst bij de 
partnermakelaars. In de loop van dit jaar vervangt Wilfried 
Neven (Allianz) Ludo Van Bael als voorzitter.

Wilfried Neven

 2013
 

De hoofdfocus ligt op de bekendmaking van het logo. 
Uiteraard op twee manieren: lichtreclames bij de partners 
en nationale campagnes. Via de meest diverse en ver-
scheiden media (kranten, affichage, tv, megabillboards, 
guerrillacampagnes, billboards, vrachtwagens) wordt de 
consument gewezen op het bestaan van de makelaar en 
‘het blauwe vinkje’. Eind 2013 geeft de raad van bestuur 
onder leiding van voorzitter Stéphane Slits (AXA Belgium) 
de opdracht om, in combinatie met een groeiende naam-
bekendheid, ook meer ‘invulling’ te geven aan het beroep 
van makelaar in verzekeringen. 

Qua vorm kiest Brocom voor een cartoon. Via een teke-
ning en een contextuele tekstlijn wordt er uitgelegd wat 
de kerneigenschappen van de makelaar zijn.

Stéphane Slits

 2014
 

Er wordt hard gewerkt aan de naambekendheid van ‘Je Makelaar’, die in één jaar tijd van 32% is gestegen tot 
41%, ook al kent slechts 10% van de mensen het logo ... In 2018 wordt ook een werkgroep ‘marketing’ sa-
mengesteld met vertegenwoordigers van de maatschappijen, de partner-leveranciers en de federaties. Deze 
werkgroep werkt nog steeds onder het toezicht van de ‘kern’ en de ‘raad van bestuur’.  
Eind 2014 is het aantal leden trouwens sterk toegenomen: 2391 ten opzichte van 2249 in 2013. Eén van de 
redenen is Assurmifid.
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 2015
 

De stijging van het aantal leden zet zich door. Meer dan 
70% van het werkingsbudget gaat naar promotie: de 
naambekendheid van de verzekeringsmakelaar gaat 
erop vooruit door de relevantie van dit vak bij het grote 
publiek aan te tonen. Er wordt voor de eerste keer een 
beroep gedaan op een pers- en publicrelationsbureau. 
In oktober organiseert Brocom een enquête: “Iedere dag 
zetten wij, meer dan 4500 professionelen, ons in voor u, 
de consument. Maar zeg ons, hoe kan het beter?” An-
ne-Marie Seeuws (Baloise) neemt de fakkel als voorzitter 
over van Stéphane Slits.   

Anne-Marie Seeuws

 2016
 

Gevraagd naar de verwachtingen van de consument, 
formuleren meer dan 4500 verzekeringsmakelaars hier-
op de antwoorden in ‘De Grote Belofte’ via een met 
jeugd (studenten verzekeringen en financiewezen) op-
genomen videoclip. 
Via korte wist-je-datjes in de media deelt de makelaar 
zijn kennis en toont hij de consument waar hij het ver-
schil maakt. Met een tv-spot van 30 seconden geeft Bro-
com de kerneigenschappen mee van een makelaar in 
verzekeringen: hij informeert, adviseert en verdedigt je 
belangen – in alle onafhankelijkheid. Halverwege 2016 
haalt Brocom bijna de kaap van 2500 leden. Anne-Marie 
Seeuws die met pensioen gaat wordt vervangen door 
Erik Vanpoucke (Baloise).

Erik Vanpoucke

 2017
 

Intussen is Frédéric Van Dieren de nieuwe voorzitter. Brocom neemt deel aan de ‘Week van het Geld’ (Wikifin). 
Naast de algemene campagnes op televisie en radio zijn er ook regelmatig thematische campagnes om dui-
delijk te maken wat de toegevoegde waarde is van de verzekeringsmakelaar. Het doel: een makelaarsreflex 
creëren bij het grote publiek. De thema’s in 2017 zijn vakantie, back to school en pensioen. Op die manier 
werkt Brocom een jaarplan uit met verschillende campagnes. Naast de ‘klassieke’ media wordt er ook gekozen 
voor ‘online’ campagnes.
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Bij elke campagne stelt Brocom op www.brocom.be een ‘broker marketing pack’ (banners, e-handtekeningen, 
posters, folders …) ter beschikking dat de makelaars via hun kanalen kunnen gebruiken.
Ook de website makelaarinverzekeringen.be wordt vernieuwd: meer samenhang met de campagnes, dyna-
mischer, ‘full responsive’ op alle apparaten (devices) en met een call to action. De zoekmotor wordt verbeterd, 
zodat men gemakkelijker een makelaar vindt en meteen contact met hem kunt opnemen (per telefoon of via 
zijn website).

‘Makelaar in Verzekeringen’ wordt ook gelanceerd op de sociale media platformen. Brocom creëert zijn eigen 
pagina’s op de sociale media en communiceert regelmatig op Facebook en LinkedIn, met de vraag om deze 
posts (waaronder ook filmpjes) verder te verspreiden via de sociale media.
Annie Courbet, die Piet Vandenborne vervangt als Director Managing en Marketing, organiseert workshops 
met klanten, verzekeringsmakelaars en partners. De resultaten hiervan zijn de aanzet voor het traject Broker 
4.0, dat eind 2017 gelanceerd wordt. De positionering van de makelaar evolueert van ‘een onafhankelijke ex-
pert die producten verkoopt’ naar een vertrouwde adviseur (een cruciale rol) die zich aanpast aan de digita-
le wereld en een dynamische en interactieve relatie onderhoudt met zijn klanten. De ‘customer experience’ 
wordt belangrijker en moet een positievere draai krijgen. Dit heeft ook een impact op de hulpmiddelen waar-
over de makelaar moet kunnen beschikken om een ‘Broker 4.0’ of de makelaar van de toekomst te worden. Dit 
thema komt de volgende jaren steeds meer terug.

Frédéric Van Dieren                            Annie Courbet

 2018
 

2018 gaat door op het elan van 2017, met zeer sterke algemene en themacampagnes. Nieuw is de stand van 
Brocom op het Autosalon en Batibouw. 50.000 zakjes van ‘Je Makelaar, Je beste Verzekering’ worden verdeeld 
en duizenden ‘leads’ worden naar de Brocom-leden gestuurd. In dit jaar lanceert Brocom ook de pin met het 
‘blauwe vinkje’ en het webinar, waaraan om en bij de 1000 makelaars deelnemen. ‘Je Makelaar, Je beste Verze-
kering’ wint voor de eerste keer de DECAVI-prijs Niet-leven voor de beste campagne en komt in samenwerking 
met de partners met het programma  ‘Z-Insurance’ op de televisiezender Kanaal Z.2018 is ook het jaar van de 
intrede van de Brocom-caravan op de congressen van de federaties. Daar worden getuigenissen van make-
laars opgenomen, die later worden verspreid via de sociale media. ‘Het verhaal van …’ is een succes op de 
sociale media dankzij de uit het leven gegrepen verhalen van echte verzekeringsmakelaars.
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 2019
 

Het jaar van de 25e verjaardag van Brocom onder leiding van voorzitter Marc Simons (Vivium). 2019 is het jaar 
van de verandering met een nieuw reclamebureau Add Retail. De communicatie is meer dan ooit gebaseerd 
op de sterke punten van de makelaardij: bereikbaarheid, nabijheid, expertise en oplossingen op maat dankzij 
de onafhankelijkheid van de makelaardij. De hashtag #BedanktMakelaar wordt gelanceerd en de aanwezig-
heid van de makelaar, naast de traditionele media, op digitale media wordt versterkt. Elke dag hebben we een 
goede reden om onze makelaar te bedanken. De campagne toont de toegevoegde waarde van de makelaar 
in situaties van het dagelijks leven van de klanten, particulieren en bedrijven. 

2019 begon met een stand op het Autosalon. Verschillende themacampagnes met publicitair materiaal wor-
den gelanceerd, met een ongeziene boost van de naambekendheid als resultaat. Als de consument denkt aan 
verzekeringen, dan denkt hij in de eerste plaats aan de makelaar. Ook in 2019 wint Brocom een DECAVI-prijs 
(voor Leven en Niet-leven) voor de beste publiciteitscampagne. Z-Insurance loopt verder op Kanaal Z met een 
topbereikbaarheid. En op de Franstalige televisiezender RTBF is de makelaar uitdrukkelijk aanwezig in het pro-
gramma  ‘Le bon réflexe’. Uit de Assuralia-studie blijkt dat de makelaar het belangrijkste distributiekanaal was 
in 2017 en dit nieuws wordt ook breed uitgesmeerd in de nationale pers. Steeds meer journalisten kloppen 
aan bij de woordvoerders Kelly Schamphelaere en Patrick Cauwert als ze informatie over verzekeringen nodig 
hebben met steeds de makelaar als centraal aanspreekpunt. 25 jaar Brocom wordt op 6 december gevierd 
samen met de stichters van Brocom in het Feprabel-gebouw. Als toetje is er de onvergetelijke sponsoring van 
De Warmste Week voor het Nederlandstalige landsgedeelte en de nationale sponsoring van 25.000 euro voor 
vzw Pinocchio.

Brocom of ‘Je Makelaar, Je beste Verzekering’ is in 2020 klaar voor een nieuwe succesrijke periode van 25 jaar. 
Het Autosalon in januari is alvast een succes: op de makelaarsnocturne zijn meer dan vierhonderd makelaars 
van de partij. Voor de tweede keer op rij verhogen de verzekeringsmakelaars hun marktaandeel … Goed 
begonnen is half gewonnen … tot het coronavirus zoals ook in andere sectoren ons parten begint te spelen.     

Marc Simons
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KERS OP 
DE TAART
Kers op de taart ter gelegenheid van de 25e verjaardag van Brocom of  ‘Je Makelaar, Je beste Verzekering’ was 
de overhandiging van een cheque van 25.000 euro aan vzw Pinocchio, een organisatie die jongeren met 
brandwonden en hun familie ondersteunt. Met het geld wordt een kamp voor kinderen met brandwonden 
georganiseerd. De cheque werd overhandigd op 6 december 2019 in de kantoren van Feprabel. De over-
handiging gebeurde in aanwezigheid van de verschillende partners, ex-voorzitters en stichters van Brocom.

Deze sponsoring voor het goede doel paste uiteraard uitstekend bij De Warmste Week, die eind december 
2019 in Kortrijk plaatsvond. Vzw Pinocchio was namelijk een van de goede doelen. ‘Je Makelaar, Je beste 
Verzekering’ was uitdrukkelijk aanwezig tijdens De Warmste Week. Vele verzekeringsmakelaars namen deel 
aan een Warmarathon en daarenboven was ‘Je Makelaar, Je beste Verzekering’ sponsor van de back-to-back-
concerten. Topartiesten en  -groepen als Arno, Zwangere Guy, Brihang, Het Zesde Metaal, Selah Sue en Bal-
thazar passeerden de revue. Duizenden mutsjes met het bekende blauwe ‘vinkje’ werden uitgedeeld. Tijdens 
een radio-interview op Studio Brussel koppelde woordvoerster Kelly Schamphelaere de sponsoring aan vzw 
Pinocchio aan het liedje ‘Crazy World’ van Selah Sue. “We leven namelijk in een ‘crazy world’ en met dit gebaar 
willen de verzekeringsmakelaars de wereld ietsje ‘warmer maken’, zeker voor diegenen die het nodig heb-
ben”, zei Kelly op Studio Brussel. Kerstavond 2019 kon voor ‘de verzekeringsmakelaars met een warm hart’ niet 
beter beginnen. Kelly had met ‘Crazy World’ geen betere song kunnen kiezen enkele maanden vóór het 
uitbarsten van het coronavirus.

Je Makelaar, Je beste Verzekering overhandigt een cheque van 25.000 euro aan VZW Pinocchio. Op de foto herkent u van links 
naar rechts: Patrick Cauwert (Feprabel), Anouk Stroobants (VZW Pinocchio), Marc Simons (voorzitter Brocom), Kelly Schamp-
helaere (FVF) en Annie Courbet (Brocom).
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Het huidige team van Brocom. Van links naar rechts herkent u 
Frédéric Ackermans, Patricia van Mulken, Annie Courbet en Marc Simons.

Op de foto herkent u van onder naar boven Filip Serbruyns, Frédéric Van Dieren, 
Stéphane Slits, Erik Vanpoucke, Marc Simons, Ludo Van Bael en Wilfried Neven. 
Anne-Marie Seeuws, Eugène Teysen, Luc Verhaert en Philippe Landrain ontbreken 
op de foto.

boek brocomNL.indd   22 27/05/20   10:49



25 YEARSBROCOM

23

BROCOM

23

25 25 2 YEARSBROCOM

11
VOORZITTERS
Sinds 1995 hebben 11 voorzitters Brocom in principe ieder voor een periode van twee jaar 
geleid. Luc Verhaert, Ludo Van Bael en Wilfried Neven waren telkens twee keer voorzitter. 

De voorzitters werden bijgestaan door een General Manager. Gedurende 25 jaar Brocom 
waren dit opeenvolgend Raf Heylen, Frédéric Fayt, Piet Vandeborne en Annie Courbet.

Driemaandelijks vindt er een raad van bestuur plaats, waarop vertegenwoordigers van alle 
partnermaatschappijen, van de federaties (FVF en Feprabel) en de General Manager aan-
wezig zijn.

Maandelijks is er de kernvergadering met vertegenwoordigers van de belangrijkste verze-
keringsmaatschappijen en de federaties. De ‘kern’ is verantwoordelijk voor de ‘operationele’ 
werking van Brocom onder leiding van de General Manager, nu de Managing & Marketing 
Director. Annie Courbet doet dit vandaag samen met twee medewerkers en een aantal 
externe partners. De raad van bestuur heeft de eindbeslissing en neemt alle strategische 
beslissingen voor zijn rekening.

De werkgroepen ‘Marketing’ en ‘Digitaal’ adviseren de raad van bestuur en de kern bij hun 
beslissingen. Deze werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van de partnermaat-
schappijen, de federaties en de externe partners van Brocom.

Op de volgende bladzijden laten we voormalige voorzitters aan het woord, net als de hui-
dige voorzitters van FVF en Feprabel verder in het boek. Aan hen hebben we dezelfde lijst 
van vragen voorgelegd, waarop ze gretig hebben geantwoord. Waarvoor dank. 
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Wie is Luc Verhaert?
Luc Verhaert is één van de pioniers van Brocom. Hij was 
de eerste voorzitter (De Vaderlandsche) en leidde samen 
met General Manager Raf Heylen de organisatie tussen 
1995 en 1997. In 2005 en 2006 was hij voor de tweede 
keer voorzitter (Mercator). Als we spreken over een ‘vaste 
waarde’ of een ‘rots in de branding’ in de verzekeringssec-
tor, dan is het Luc wel. Deze actuaris bekleedde topfunc-
ties bij De Vaderlandsche, Baloise en Private Insurance. 
Samen met een andere ex-Brocom-compagnon, Piet 
Vandeborne, is hij momenteel actief bij myFaro, een di-
gitale tool voor fi nancieel advies. In zijn vrije tijd is Luc 
vooral een familieman en apprecieert hij een leuke lunch 
met een oude bekende uit de sector om samen na te 
denken over leuke opportuniteiten. Gezellig genieten 

met vrienden, bijvoorbeeld na een fi etstochtje of een 
tennispartijtje, daar zegt Luc geen nee tegen.

Wat was uw mooiste herinnering als voorzitter van 
Brocom? 
Het voelbare vertrouwen in de toekomst van de ma-
kelaardij bij een grote groep mensen van heel diverse 
maatschappijen en van beide federaties, namelijk FVF en 
Feprabel. Een groep mensen die de sector op sleeptouw 
namen naar een mooie toekomst, goed wetende dat er 
nog heel wat hindernissen zouden komen door de grote 
diversiteit van het verzekeringslandschap. De believers 
waren aan zet en hadden hiervoor groen licht gekregen 
van de verschillende maatschappijen, elk wellicht met 
een eigen interne strategie. 

 Luc Verhaert
(1995-1997)    (2005-2006)
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Welke waren de beste realisaties van Brocom tijdens 
uw voorzitterschappen?
Ik herinner me vooral de eerste periode. Brocom was een 
start-up met een duidelijk doel en een ruw uitgewerkt 
strategisch plan: de makelaardij professionaliseren in een 
snel veranderende wereld. Een start-up die wel moest 
rekening houden met de meer dan 20 maatschappijen 
en hun eigen marktbenadering, net als met de interne 
dynamiek van de twee federaties. En dit in twee taalgroe-
pen. De cohesie die ontstond in de beginjaren en de ge-
drevenheid waarmee we samen doelgericht werkten aan 
het project, met oog voor de plannen van de federaties 
en van de maatschappijen, daar mag iedereen die erbij 
betrokken was, best trots 
op terugkijken wanneer hij 
of zij voorbij het zoveelste 
Brocomlabel fietst. 
De vele grote en kleine cri-
sissen die achter de scher-
men afgewend werden 
– meestal op de zestiende 
verdieping bij De Vader-
landsche – krijgen voor mij 
toch ook een mooie plaats. 
Het is naar aanleiding van zo’n moeilijk moment dat mijn 
eerste voorzitterschap met één jaar verlengd werd. 

Wat is volgens u de meerwaarde van Brocom?
De vier oorspronkelijke pijlers – Integrity, Professionalism, 
Efficiency en Promotion – waren essentieel, in elke sec-
tor. Maar nog meer in de complexe wereld van de ad-
viesverstrekking via onafhankelijke tussenpersonen, die 
elk op hun eigen manier hun klanten bijstaan met oplos-
singen van hun verschillende leveranciers. In één of an-
dere vorm heeft Brocom consistent bijgedragen aan de 
positieve evoluties op deze vier assen. Achter de façade 
van de promotie is heel wat meerwaarde terug te vinden 
waar Brocom zonder enige twijfel aan heeft bijgedragen. 
Ook makelaars die nog steeds geen lid zijn, moeten dat 
beseffen. Hetzelfde geldt voor wie nog geen lid is van 
een federatie.
Trouwens, zonder Brocom zouden er nog veel meer kan-
toren verdwenen zijn. 

In welke mate zijn beroepsfederaties belangrijk voor 
de sector? 
De beroepsfederaties zijn absoluut essentieel. Zij zijn 
mede de motor van onze sector, zo niet de belang-
rijkste motor, ze leveren gigantisch veel werk. Ik pleit 
daarenboven voor een sterke samenwerking tussen de 
verschillende  federaties. Het verheugt me  dat ze naar 
overheidsinstanties bijvoorbeeld hun krachten bunde-
len. Maar besef vooral dat de Belgische sector uniek is 
in Europa en dat de federaties, samen met Brocom, hier 
een reuzegroot aandeel in hebben.

Hoeveel professionele makelaars zullen er volgens u 
nog bestaan tegen 2025?
Ik ga me niet wagen aan een concreet aantal. De goede 
makelaars, onder meer die op de markt van levensver-
zekeringen, zullen er altijd zijn en zullen ook supersterk 
blijven. Daar ben ik van overtuigd. Maar dat zal niet van-
zelf gaan. Er is durf nodig, visie. “Sorry, druk druk druk” is 
geen excuus. 

Wat zijn volgens u de uitdagingen van de verzeke-
ringsmakelaar?
Vandaag al is het dankzij de wondere wereld van de 
API’s mogelijk om het beste uit verschillende werelden 

te combineren. Een makelaar is 
afhankelijk van zijn leveranciers 
wat de basis voor zijn advies 
betreft, namelijk de informa-
tie over zijn klanten. Ik laat de 
problematiek van de makelaar/
bankagent hier even terzijde. 
Dit maakt het voor een makelaar 
vandaag echt complex, duur en 
tijdrovend om goed advies te 
leveren. Het is dan ook jammer 

dat makelaars soms nog heel veel moeite moeten doen 
om de gegevens over hun klanten te krijgen. In dit ver-
band zie ik enorme evoluties, denk maar aan de Vivium 
Digital Awards.

Welk ‘evenement’ of welke ‘gebeurtenis’ op politiek, 
cultureel, economisch, sportief … vlak heeft u het 
meest getroffen tijdens uw voorzitterschappen bij 
Brocom? 
Ik wil me niet beperken tot de periodes van mijn voor-
zitterschap. Er zijn twee evenementen die mij wel erg 
getroffen hebben.
Op nummer 1: de regelrechte afgang van de bankensec-
tor. Mijn persoonlijke ervaringen met hautaine bankiers 
in het kader van het opkomen van bankassurance of as-
surfinance waren al niet echt goed. In 2008 was het pijn-
lijk om vast te stellen hoe een hele sector ten onder ging 
aan hebzucht en zelfs bedrog, en daarbij alles en ieder-
een mee de dieperik in trok. Hoe halve staatsbedrijven 
extra steun kregen, maar onze sector opgezadeld werd 
met een extra taks op de reserves. 
Op nummer 2: Nine Eleven In 2001. Waanzin in naam van 
geloofsovertuiging. 

De goede makelaars, onder 
meer die op de markt van 
levensverzekeringen, zullen er 
altijd zijn en zullen ook super sterk 
blijven. Maar dat zal niet vanzelf 
gaan. Er is durf nodig, visie. “Sorry, 
druk druk druk” is geen excuus.
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Wie is Ludo Van Bael?
Net zoals Luc Verhaert en Wilfried Neven leidde hij gedu-
rende twee periodes Brocom. Als verantwoordelijke voor 
Vlaanderen bij AGF/Assubel/De Schelde werd hij een eer-
ste keer voorzitter in de periode 2000-2002. 

Later deed hij dat nog eens over als bestuurder en lid 
van het directiecomité van Allianz, namelijk van 2011 tot 
maart 2012. In 2012 werd hij bij Allianz en Brocom opge-
volgd door Wilfried Neven.  

Ludo begon zijn loopbaan bij Procter & Gamble. Na de 
lancering van Pampers in België stapte hij in de verzeke-
ringssector. Hij startte in 1977 bij Assubel en eindigde na 
verschillende fusies binnen de groep als bestuurder en lid 
van het directiecomité bij Allianz. In zijn vrije tijd vindt u 
Ludo vaak op een golfterrein en geniet hij van fi ets- en 
wandeltochten. Als Limburger heeft hij toch zijn hart ver-
loren aan het prachtige Ieper en omgeving. Ook toen hij 
aan de slag was in Brussel, pendelde hij elke dag tussen 
Ieper en onze hoofdstad.  

Ludo Van Bael
(2000 - 2002)  (2011 - 2012)
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Wat was uw mooiste herinnering als voorzitter van 
Brocom?
Mijn mooiste herinnering, die heb ik aan de collega’s en 
de makelaars met wie ik het plezier had samen te wer-
ken. Ik denk in het bijzonder aan de uiterst aangename 
samenwerking met Raf Heylen en Piet Vandenborne als 
algemeen directeurs. We hadden veel strategische en in-
houdelijke discussies die er mee voor gezorgd hebben 
dat de verzekeringsmakelaar vandaag staat waar hij staat. 

Het beeld van de makelaar als ‘David tegen Goliath’ is 
geëvolueerd: tegenwoordig is het makelaarskantoor als 
distributiekanaal de referentie geworden op de verzeke-
ringsmarkt. In vergelijking met de banken en de directe 
verzekeraars steken de makelaars er ver bovenuit. 

Wat was de beste realisatie 
van Brocom tijdens uw voor-
zitterschappen?
Zonder twijfel de lancering van 
het nieuwe logo ‘Je Makelaar, Je 
beste Verzekering’ in 2011 en 
de eerste mediacampagne die 
we hiermee voerden. 

In plaats van te investeren in 
mediaruimte spendeerden we 
ons budget aan het plaatsen 
van de lichtreclames bij de makelaars. De kip en het ei, 
weet je wel. Door die lichtreclames gratis aan te bieden 
aan de leden, bereikten we van bij de start een degelijke 
marktpenetratie. De basis voor de toekomstige campag-
nes werd op die manier gelegd.

Wat was uw grootste ontgoocheling tijdens uw 
voorzitterschappen?
De soms oeverloze discussies. Maar die ben ik al lang ver-
geten. Mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik 
nogal kortaf kan zijn en een hekel heb aan lange discus-
sies zonder resultaten. Jawel, ik ben een man van actie. 
Mijn commerciële achtergrond zal daar wellicht iets mee 
te maken hebben. 

Hoe ziet u de evolutie van de marktaandelen in ver-
zekeringen?
Het marktaandeel van de makelaars bleef gedurende 
vele jaren ongeveer op hetzelfde niveau. Ik zie geen 
enkele reden om een significante evolutie te verwach-
ten, niet naar boven en niet naar beneden. Alleen op de 
markt van de beleggingsproducten zie ik schommelin-
gen mogelijk.

Hoeveel professionele makelaars zullen er volgens u 
nog bestaan tegen 2025?
Minder dan nu. Maar de omzet zal globaal stabiel blij-

ven. Met andere woorden: grotere makelaars. Dit bete-
kent ook een belangrijke uitdaging voor de makelaar 
van morgen. Meer omzet betekent in principe ook  
meer klanten. 

Het zal erop neerkomen goed te communiceren met 
deze klanten. Hier moeten de makelaars het digitale 
‘omarmen’. Als communicatiemiddel en als tool om ef-
ficiënter te werken in hun kantoren, zodat ze tijd meer 
hebben om advies te geven aan hun klanten. Segmenta-
tie in het klantenbestand en personalisatie zijn eveneens 
een uitdaging. Dezelfde service geven aan elke klant is 
niet meer van deze tijd.   

In welke mate is een beroepsfederatie belangrijk 
voor de sector en voor Brocom in het bijzonder? Hoe 

ziet u de rol van de beroeps-
federatie evolueren?
Vertegenwoordiging bij de 
overheid, belangen verdedigen 
en lobbyen zijn van alle tijden. 
Door de steeds grotere invloed 
van Europa zal het belang er-
van nog toenemen. Veel ma-
kelaars zien niet altijd wat de 
federaties doen, zeker als het 
gaat om lobbyen bij de over-
heid en de verzekeringsmaat-

schappijen Sommige dossiers blijven dan ook onder de 
radar, waardoor vele makelaars er zich geen rekenschap 
van geven. 

Wat de federaties bijvoorbeeld gedaan hebben op het 
vlak van Assurmifid, het waken over het ‘level playing 
field’ tussen de verzekeringsmakelaars, de agenten, de 
grootbanken en de andere distributiekanalen is van on-
schatbare waarde. Ik vraag mij af waar de makelaardij zou 
hebben gestaan zonder de federaties en Brocom. Dat is 
ook waarom we zo uniek zijn in Europa. Nergens staan 
de verzekeringsmakelaars zo sterk als in België. 

Welk ‘evenement’ of welke ‘gebeurtenis’ op politiek, 
cultureel, economisch, sportief … vlak heeft u het 
meest getroffen tijdens uw voorzitterschappen bij 
Brocom? 
Ik beperk me tot één in elke periode. In de eerste perio-
de de rimpelloze invoering van de euro en tijdens mijn 
tweede voorzitterschap het wereldrecord regeringsvor-
ming in België. 
Daarvan kreeg ik het echt op mijn heupen.

Ik vraag mij af waar de 
makelaardij zou hebben 
gestaan zonder de federaties 
en Brocom. Dat is ook 
waarom we zo uniek zijn 
in Europa. Nergens staan 
de verzekeringsmakelaars 
zo sterk als in België. 
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Wie is Filip Serbruyns?
Filip Serbruyns was als commercieel directeur bij AXA 
Belgium voorzitter van Brocom tussen 2003 en 2004. 
Vóór zijn periode bij AXA bekleedde hij directiefuncties 
bij Victoire. In 2009 verliet hij AXA Belgium om zijn eigen 
bedrijf op te richten: Nextmove. 
Nextmove is gespecialiseerd in e-business consulting 
en heeft verschillende verzekeringsmakelaars en -maat-
schappijen in zijn portefeuille. Filip vertoeft in zijn vrije 
tijd samen met zijn gezin vaak in Italië – hij spreekt trou-
wens zeer goed Italiaans – en hij houdt van fi etsen, ten-

nissen en de … Italiaanse keuken. Had u iets anders ver-
wacht van deze levensgenieter? 

Wat was uw mooiste herinnering als voorzitter van 
Brocom?
Het respect en de positieve ingesteldheid van de colle-
ga’s van andere maatschappijen en de vertegenwoordi-
gers van de makelaarsfederaties. Met andere woorden, 
de wil om gezamenlijk iets van Brocom te maken. Het 
was dan ook een voorrecht voor mij om toen Ludo Van 
Bael te kunnen opvolgen.

Filip Serbruyns
(2003 - 2004)
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Welke was de beste realisatie van Brocom tijdens uw 
voorzitterschap?
Dat een nieuwe operationele, dagdagelijkse organisa-
tie tot stand is gekomen waar alle partijen zich achter 
hebben geschaard. Daarvoor moesten er wel eerst en-
kele moeilijke knopen worden doorgehakt. Het nieuwe 
elan kwam tot stand dankzij een vernieuwde operatio-
nele organisatie onder leiding van een nieuwe General 
Manager, Cédric Fayt. Daarnaast herinner ik me nog dat 
Brocom toen al een beurs organiseerde met als thema 
‘Technologieën ten dienste van de makelaar’.  

Wat was uw grootste ontgoocheling tijdens uw 
voorzitterschap?
Het vertrek van één van de oorspronkelijke bezielers van 
het Brocom-project, Raf Heylen. 

Welke belangrijke gebeurtenissen op het vlak van 
verzekeringen of in de sec-
tor in het algemeen hebt u 
tijdens uw voorzitterschap 
meegemaakt?
Dat de verzekeringsmakelaars 
zonder bankagentschappen 
zich meer gingen toeleggen op 
financiële producten. 

De tak 21-producten zaten na-
melijk in de lift. Er werd massaal 
deelgenomen aan de opleidingen voor financiële pro-
ducten en er werden klantenavonden georganiseerd. 
Jawel, financieel journalist Paul D’Hoore was toen een 
veelgevraagde spreker in Vlaanderen. Ook tijdens deze 
periode zagen we de opkomst van makelaarsorganisa-
ties zoals Aquilae en het S-Team, die trouwens nog altijd 
bestaan. 
Het was ook in die tijd dat de makelaar van onder de 
kerktoren, die woningen en auto’s verzekerde, naar een 
ander (hoger) niveau begon te evolueren. Peter Callant 
is hiervan een schoolvoorbeeld. Hij kocht toen als jon-
ge gast een aantal portefeuilles voor particulieren en kijk 
maar eens waar hij nu staat.   

Wat is volgens u de meerwaarde van Brocom?
Het bundelen van krachten en budgetten met één grote 
doelstelling voor ogen: de verzekeringsmakelaar promo-
ten.

Welke zijn de uitdagingen van Brocom in het alge-
meen en de verzekeringsmakelaar in het bijzonder?
Brocom moet ervoor zorgen dat de nationale communi-
catieboodschappen en promotiecampagnes daadwer-
kelijk ook lokaal gebruikt worden door de makelaars. 
Die moeten op hun beurt dan weer hun marketing- en 
communicatievaardigheden aanscherpen om op lokaal 

niveau veel sterker te staan.
Vandaag vertegenwoordigen de verzekeringsmake-
laars een marktaandeel van 50,6%: 61,2% in BOAR 
en 42,5% in Leven. Hoe ziet u deze marktaandelen 
evolueren tegen 2025? En waarom?
Deze percentages zullen vrij stabiel blijven. De toege-
voegde waarde van makelaars zal standhouden, want de 
doorsnee Belg houdt er gewoon van.

Hoeveel professionele makelaars zullen er volgens u 
nog bestaan tegen 2025? 
Zeker 90% van het aantal makelaars in 2020.

In welke mate is een beroepsfederatie belangrijk 
voor de sector en voor Brocom in het bijzonder? Hoe 
ziet u de rol van de beroepsfederatie evolueren?
Wetten en reglementen worden vaak geschreven door 
mensen zonder echte kennis van de dagdagelijkse rea-

liteit. Beroepsfederaties kunnen 
ze hierbij helpen de voetjes 
op de grond te houden. En zo 
helpen ze hun leden de bo-
men door het bos te zien in de 
steeds toenemende wildernis 
van reglementen en wettelijke 
verplichtingen.

Welk ‘evenement’ of welke 
‘gebeurtenis’ op politiek, 

cultureel, economisch, sportief … vlak heeft u het 
meest getroffen tijdens uw voorzitterschap bij Bro-
com? 
Er zijn er verschillende:

• Het overlijden van Ronald Reagan, Yasser Arafat en 
onze eigen Raymond Goethals.

• De inval van de Amerikanen in Irak.
• De uitbreiding van de Europese Unie met de Oost-

bloklanden.
• De verspreiding van het SARS-virus in 2003, zeventien 

jaar vóór de uitbraak van het coronavirus. 
• … En ook de gouden medaille van Justine Henin op 

de Olympische Spelen in Athene. Als tennisliefhebber 
bekoorde ze mij wel, net zoals Kim Clijsters trouwens. 

Brocom moet ervoor 
zorgen dat de nationale 
communicatieboodschappen 
en promotiecampagnes 
daadwerkelijk ook 
lokaal gebruikt worden 
door de makelaars.
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Philippe Landrain
(2007 - 2008)
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Wie is Philippe Landrain?
Na Eugène Teysen was Philippe Landrain de tweede Bro-
com-voorzitter uit de AG-stal. Tot 2015 was hij administra-
teur-directeur van AG Insurance. Nadien ging hij aan de 
slag als consultant bij o.a. Ageas, waarvoor hij onder an-
dere strategische opdrachten in het buitenland uitvoer-
de. Philippe heeft heel wat ervaring in de sector. Het is 
dan ook niet te verwonderen dat Philippe met zijn bedrijf 
PHL Vision een veel gevraagde consultant is, zeker in de  
financiële wereld.  

Uw beste ervaring als Brocom-voorzitter? 
Het is niet ‘punctueel’. Het 
is eerder een permanente 
ingesteldheid die de bereid-
willigheid weerspiegelt van 
vertegenwoordigers van con-
currerende maatschappijen 
en vertegenwoordigers van 
makelaars om samen te wer-
ken en zo het imago van de 
makelaardij te verduidelijken, 
te transformeren en positie-
ver te maken bij het grote  
publiek. 

Welke realisaties tijdens uw voorzitterschap verdie-
nen minstens een 7 op 10?
De eerste realisatie was het ontwerp van het logo ‘make-
laar’, het ‘v-tje’ in een vierkant, dat herinnert aan de aan-
vaarding van het voorstel van de makelaar door de klant.
De tweede was de lancering van de advertenties “Hallo 
Patrick. Gelukkig heb ik jou als makelaar...”, waarbij wordt 
gewezen op het feit dat men bij de afsluiting van een 
verzekering moet kunnen rekenen op goed advies om 
problemen te vermijden. 

Uw grootste ontgoocheling tijdens uw voorzitter-
schap?
Het spijt mij dat ik geen tijd had om bepaalde ideeën te 
lanceren, zoals de ‘Klaver’-waarborg (codenaam), die tot 
doel had de differentiatie tussen de makelaardij en de 
andere distributiekanalen nog te accentueren. 

De belangrijke evenementen op het vlak van verze-
keringen of in de sector in het algemeen tijdens uw 
voorzitterschap?
De versnelling van de digitalisering (inderdaad, toen al) 
en de eerste reglementeringen rond verzekeringsbe-
middeling. 

Wat is volgens u de meerwaarde van Brocom?
Brocom moet de visibiliteit van de makelaardij en van haar 
differentiatiekrachten blijven ondersteunen en versterken.
Hoe beter de klanten deze verschillen zullen begrijpen, 

hoe meer bestaansreden de makelaardij zal hebben. 
Moet men snel verzekerd zijn, of goed verzekerd zijn?
Het advies van een makelaar, dat is de beste garantie. 

Hoe ziet u het marktaandeel van de verzekerings-
makelaars evolueren?
De marktaandelen zullen niet ingrijpend veranderen. De 
makelaardij heeft zich geprofessionaliseerd, heeft haar 
bekendheid kracht bijgezet, is de digitale wereld binnen-
gestapt. Door haar evolutie verder te zetten, zal de make-
laardij niet moeten onderdoen voor de andere kanalen. 
Integendeel. Want de makelaardij kan prat gaan op de 

menselijke relatie en de nabij-
heid ... en kan van deze troeven 
een exclusiviteit maken. De na-
bijheid en het menselijk contact, 
als de klant hier nood aan heeft, 
hebben geen prijs.

Hoeveel professionele make-
laars zullen er volgens u nog 
bestaan tegen 2025?
Er zullen zeker nog concentraties 
van makelaars zijn. Een daling 

van het huidige aantal met 20% lijkt realistisch.

In welke mate is volgens u een beroepsfederatie be-
langrijk voor de sector en voor Brocom in het bijzon-
der?
Bij Brocom luidt het sleutelwoord: laten we onze energie 
bundelen om met één luide stem te laten horen wat de 
differentiërende meerwaarde van de makelaardij is. 
Voor een federatie wordt dat: laten we onze energie 
bundelen om het beroep te verdedigen, om te vermij-
den dat het verstikt wordt door overdreven procedures, 
om de makelaardij te laten erkennen als een beroep dat 
tegemoet komt aan een sterke economische (en emoti-
onele) behoefte van de burgers en de ondernemingen 
om hun persoon, hun gezin, hun goederen te bescher-
men tegen de risico’s van het leven. 

Welk ‘evenement’ of welke ‘gebeurtenis’ op politiek, 
cultureel, economisch, sportief… vlak heeft u het 
meeste getroffen tijdens de periode van uw voorzit-
terschap bij Brocom?    
Er zijn er twee:
De financiële crisis en de komst van Barack Obama in het 
Witte Huis ... Een uitzonderlijk staatshoofd zoals we er 
meer zouden willen. 

De makelaardij kan prat gaan 
op de menselijke relatie en 
de nabijheid ... en kan van 
deze troeven een exclusiviteit 
maken. De nabijheid en 
het menselijk contact, als 
de klant hier nood aan 
heeft, hebben geen prijs.
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Wilfried Neven
(2009 - 2010, 2012)
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Wie is Wilfried Neven?
Wilfried Neven is twee keer voorzitter geweest, een eer-
ste keer tussen 2009 en 2010 als vertegenwoordiger van 
Vivium. In 2012 verving hij Ludo Van Bael (Allianz). Tot be-
gin dit jaar was Wilfried Neven CEO van Allianz Benelux. 
Sinds 21 februari is hij actief als Chief Digital Transforma-
tion Officer (CDTO) bij Ethias. Wilfried Neven begon zijn 
carrière in de verzekeringssector bij ING. Hij trad daarna 
toe tot het directiecomité van P&V Verzekeringen, en 
zette zijn carrière verder bij Allianz Benelux en Ethias. In 
zijn vrije tijd is Wilfried Neven een fervente supporter van 
voetbalclub Anderlecht en geniet hij van een ritje op de 
mountainbike. Ook heeft hij een liefde voor koken en 
houdt hij van de momenten in familieverband.

Uw mooiste moment als voorzitter van Brocom?
Hoe we als verschillende actoren in de sector (federaties, 
maatschappijen, makelaars, Portima) het IBP-project op 
de wereld hebben gezet, en daarmee de digitalisering 
van de makelaardij breedschalig hebben opgestart. De 
websites en de sectorcatalogus zie ik daarbij als groot-
ste verwezenlijkingen. Dat waren ook de realisaties die 
tijdens mijn voorzitterschap minstens een zeven op tien 
verdienden. 
Daarnaast waren we op dat 
moment ook bezig met het 
nieuwe logo, dat tien jaar later 
nog steeds mooi en modern 
oogt. Het is een vertrouwd, her-
kenbaar en herkend gezicht in 
het straatbeeld geworden.

Ontgoochelingen als voorzitter bij Brocom?
Die herinner ik me niet. Ik herinner me vooral veel en-
thousiasme, en een breed gedragen visie rond het be-
lang van de digitalisering van de makelaars. Op dat 
moment hadden slechts een klein aantal makelaars een 
basistool zoals een professionele en dynamische web-
site. Er was dus een ‘sense of urgency’ om daarin te ac-
celereren.

Welke andere belangrijke evenementen gebeurden 
er in de sector tijdens uw voorzitterschappen?
Aandacht voor de digitalisering. De doemdenkers die al 
jaren voorspelden dat de makelaardij niet zou overleven, 
waren ook toen erg actief. De realiteit vandaag is dat de 
makelaar nog steeds het grootste distributiekanaal is, 
wellicht mede doordat de makelaars op de digitale trein 
zijn gesprongen samen met de maatschappijen.

Wat is volgens u de meerwaarde van Brocom?
Brocom is een platform waar makelaars en makelaars-
maatschappijen samenkomen en in het belang van de 
makelaarsdistributie samenwerken over de grenzen 
van de federaties en maatschappijen heen. Individuele  

agenda’s worden, waar dat kan, zoveel mogelijk opzijge-
schoven om de verspreiding van verzekeringen via de 
makelaars te promoten.

Welke zijn volgens u de uitdagingen van Brocom en 
de verzekeringsmakelaar? 
Voor Brocom: de makelaar nog sterker positioneren in 
het verzekeringslandschap. En voor de makelaar: zich fo-
cussen op die taken die echt een toegevoegde waarde 
voor de klant betekenen.

Hoe ziet u het marktaandeel van de makelaars  
evolueren?
Er is geen reden om aan te nemen dat die marktaande-
len globaal genomen gevoelig kleiner zullen worden als 
de makelaar zichzelf blijft ‘heruitvinden’. Wel verwacht ik 
op de wat langere termijn, en met name in het segment 
van de particulieren, dat de marktaandelen wat meer on-
der druk gaan komen door de directe kanalen. 

Hoeveel professionele makelaars bestaan er volgens 
u nog in 2025? 
Het is moeilijk om daar een getal op te plakken. Alleszins 

minder dan vandaag, omdat 
de schaalvergroting noodza-
kelijk is om alle taken te blijven 
uitvoeren, voldoende specialist 
te zijn, te kunnen investeren in 
IT, in professionele marketing, 
in het professionelere gebruik 
van klantendata en -informatie,  
enzovoort.

In welke mate is volgens u een beroepsfederatie 
belangrijk voor de sector en voor Brocom in het bij-
zonder? Hoe ziet u de rol van de beroepsfederatie 
evolueren? 
We hebben het belang ervan alleen maar zien toene-
men de voorbije jaren. Het mooie werk van de federaties, 
bijvoorbeeld inzake de toepassing van de nieuwe en ver-
strengde regelgeving, heeft een sterk houvast gegeven 
aan de makelaars. Niet alleen in de besprekingen met 
de regelgever, maar ook in de praktische implementatie 
voor de makelaars. 

Welk ‘evenement’ of welke ‘gebeurtenis’ op politiek, 
cultureel, economisch, sportief … vlak heeft u het 
meest getroffen tijdens uw voorzitterschappen bij 
Brocom? 
Da’s te lang geleden. Er waren toen nog de naweeën van 
de financiële crisis natuurlijk, die haar sporen heeft na-
gelaten in de financiële sector, met nogal wat verschui-
vingen aan de kant van de maatschappijen tot gevolg. 
Die verschuivingen zijn overigens nooit gestopt en gaan 
vandaag nog steeds aan een hoog tempo door.

Er is geen reden om aan te 
nemen dat de marktaandelen 
van de makelaars kleiner 
zullen worden als de makelaar 
zichzelf blijft ‘heruitvinden’.
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Wie is Stéphane Slits?
Stéphane Slits was voorzitter van Brocom in de periode 
2013-2014. Stéphane begon zijn carrière bij Royale Belge 
en bekleedde nadien verschillende directiefuncties bij 
AXA Belgium. Vandaag is hij CEO van AXA Holdings Bel-
gium en lid ‘op uitnodiging’ van het managementcomi-
té van AXA Belgium. Hij vertegenwoordigt AXA binnen 
diverse sectororganisaties zoals Portima en Assuralia. In 
zijn vrije tijd is Stéphane een actieve skiër, fi etser en wan-
delaar.  

Wat is uw beste herinnering aan uw voorzitterschap 
bij Brocom?
De uitstekende samenwerking tussen alle spelers rond 
de tafel, zowel de maatschappijen als de federaties, maar 

ook de vele momenten van humor, waardoor de sfeer 
wat meer ontspannen kon worden gemaakt toen dat 
nodig was.

Welke realisaties tijdens uw voorzitterschap bij Bro-
com verdienen minstens een 7 op 10?
Er zijn er verschillende. De verhoging van het aantal 
leden: + 194 makelaars, goed voor een totaalaantal le-
den van 2391 op het einde van 2014. Ik had zowel aan 
Brocom als aan de maatschappijen en de federaties ge-
vraagd om onze krachten te bundelen om het ledenaan-
tal substantieel te verhogen. Gezamenlijk inspanning, 
opdracht volbracht! 
De installatie van de laatste 250 Brocom-uithangborden 
bij de makelaars, wat het totaal aantal op 1.544 bracht. 

Stéphane Slits
(2013 - 2014)
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De Nexus-campagne (elke dag een Nexus-tablet te win-
nen), de campagne rond de gratis Check-Up en de Bro-
com-cartoons behoren ook tot de beste realisaties. 
 
Wat was uw grootste ontgoocheling tijdens uw 
voorzitterschap?
Het relatieve succes van het IBP (Internet Broker Project).
Amper 37 nieuwe leden in 2 jaar (waardoor het totaal-
aantal IBP-sites 443 bedroeg op het einde van 2014). 
Vandaag, bijna 6 jaar later, zijn de zaken goed geëvolu-
eerd. Maar het aantal makelaars dat een systematische 
digitale benadering hanteert ten aanzien van zijn klan-
ten/prospecten, blijft ontoereikend in verhouding tot 
het potentieel.
 
Welke belangrijke evenementen op het vlak van ver-
zekeringen of in de sector in het algemeen vonden 
plaats tijdens uw voorzitterschap?
De invoering van Assurmifid zorgde zeker voor een grote 
ommekeer in de verzekeringssector, zowel in termen van 
administratie als van opleiding. Ondertussen is er veel 
veranderd op het vlak van regelgeving.

Wat is volgens u de meer-
waarde van Brocom?
Dit is een platform dat uniek 
is in Europa en interactie tus-
sen de maatschappijen en de 
makelaarsfederaties mogelijk 
maakt, en slechts één doel na-
streeft: 
het distributiekanaal van de makelaardij  
promoten.
 
Welke zijn de uitdagingen van Brocom in het alge-
meen en van de verzekeringsmakelaar in het bijzon-
der?
De uitdagingen van Brocom: 
- De invloed van dit platform in de toekomst in stand 

houden/versterken.
- Bijdragen tot de digitalisering van de makelaardij, in 

synergie met de partners en Portima.
- Constant blijven investeren in het logo en de slogans.

De uitdagingen van de makelaar:
- Consolidatie/concentratie/veroudering van de sector. 
- Wantrouwen van (te) veel makelaars ten aanzien van 

hun partnermaatschappijen (bv.: verzameling van 
smartphone of gsm-nummers en e-mailadressen). 
Ook wantrouwen van de maatschappijen in hun dele-
geringen aan de makelaars.

- Slechte of zelfs geen toe-eigening van de nieuwe 
technologieën (website/My Broker-klantenzone/onli-
ne afsluiting van contracten /e-marketing/callcenter/
sociale netwerken/…).

- De reglementeringen (Mifid 3/Prips/Deugdelijke ver-
slagen/AVG/Antiwitwaswet; enz.): hun vergunning 
hangt ervan af!

- De goede klanten en prospecten zien, dus durven  
segmenteren.

 
Vandaag vertegenwoordigen de verzekeringsmake-
laars een marktaandeel van 50,6%: 61,2% in BOAR 
en 42,5% in Leven. Hoe ziet u de evolutie van deze 
marktaandelen tegen 2025? En waarom?
In BOAR blijft het marktaandeel stabiel dankzij de voor-
uitgang van de makelaars in BOAR Ondernemingen.
In dit domein zijn ze in de ogen van de zelfstandigen, 
kmo’s en grote ondernemingen de referentiegespreks-
partners.
Maar in BOAR-particulieren blijft de makelaardij jaar na 
jaar marktaandeel verliezen, voornamelijk ten voordele 
van de 4 grote bankverzekeraars. 
In Leven zijn nog te veel makelaars volkomen inactief 
(terwijl dit een groei- en adviesmarkt is) en laten ze (te) 
veel liggen voor de bankverzekeraars.

Hoeveel professionele make-
laars zullen er volgens u nog 
bestaan tegen 2025?
Om deze vraag te beantwoor-
den, moeten we het eerst eens 
worden over het aantal echte 
professionele makelaars op 
31/12/2019. In dat opzicht is 
het aantal FSMA-nummers wei-

nig pertinent. Ik denk dat er vandaag 4000 echt professi-
onele makelaars zijn, en dat dit aantal de komende 5 jaar 
- voornamelijk via consolidatie - zal dalen met 25 tot 30%.
  
In welke mate is een beroepsfederatie belang-
rijk voor de sector en voor Brocom in het bij-
zonder? Hoe ziet u de evolutie van de rol van de  
beroepsfederatie? 
De beroepsfederaties zijn een sleutelelement in het sys-
teem. Ze zijn de onmisbare tussenpersoon tussen de 
maatschappijen en hun leden. Binnen Brocom is het 
duidelijk. Een Brocom zonder de federaties zou geen zin 
meer hebben, want de maatschappijen zouden geen 
enkele band/gezamenlijke doelstelling meer hebben. 

Welk ‘evenement’ of welke ‘gebeurtenis’ op poli-
tiek, cultureel, economisch, sportief … vlak heeft u 
het meeste getroffen tijdens uw voorzitterschap bij  
Brocom? 
Het is niet gemakkelijk om deze vraag te beantwoorden. 
Ik herinner mij de herverkiezing van president Obama, 
Charles Michel die eerste minister werd, het ongeval met 
Michael Schumacher en beelden van de hittegolf die 
veel dodelijke slachtoffers maakte in Frankrijk en Italië.

Brocom is een platform dat 
uniek is in Europa en interactie 
tussen de maatschappijen 
en de makelaarsfederaties 
mogelijk maakt.
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Wie is Anne-Marie Seeuws?
Anne-Marie Seeuws (Baloise) is tot nu toe de enige vrou-
welijke voorzitter van Brocom. Tussen 2012 en 2016 was 
ze gedelegeerd bestuurder bij Baloise. In 2016 werd ze 
als Brocom-voorzitter vervangen door Baloise-collega 
Erik Vanpoucke. Sedert 2017 is ze lid van de raad van 
bestuur van Ethias. In haar vrije tijd houdt ze van le-
zen en vindt u haar terug op het golfterrein. Maar ze is 
vooral zeer geïnteresseerd in wat er reilt en zeilt in de 
verzekeringssector. 

Wat is volgens u de meerwaarde van Brocom?
Verzekeringen zijn voor het grote publiek een complexe 
zaak en vaak weet men niet welk distributiekanaal te 
kiezen. Tot wie moet ik mij als consument richten? Een 
verzekeringsagent, een directe verzekeraar, een bank-
verzekeraar of een verzekeringsmakelaar? Wat is er zo 
bijzonder aan het makelaarskanaal? Waardoor onder-
scheidt de verzekeringsmakelaar zich van de anderen? 
Welke voordelen biedt dit mij als consument?
Dat is precies de meerwaarde van het Brocom-platform, 

Anne-Marie Seeuws
(2015 - 2016)
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dat als opdracht heeft dit duidelijk te maken aan het gro-
te publiek om zo het beroep van verzekeringsmakelaar  
te promoten.

En Brocom doet het ook goed. Mijn felicitaties voor de 
recente initiatieven van Brocom om aanwezig te zijn bij 
grote publieksevenementen en voor de aantrekkelijke 
publiciteitscampagnes met duidelijke, eenvoudige en 
krachtige boodschappen. Well done!

Welke zijn de uitdagingen van Brocom in het alge-
meen en de verzekeringsmakelaar in het bijzonder?
De uitdagingen van Brocom zijn velerlei. 
Eerst en vooral: welke boodschappen moeten we bren-
gen, rekening houdend met de veranderlijke verzuchtin-
gen van de consument 
en de maatschappelij-
ke en technologische 
evoluties? Wat zijn de 
grootste bezorgdhe-
den van de consument 
op het vlak van verzeke-
ringsproducten, maar 
ook wat de dienstver-
lening betreft? Hoe 
speelt de makelaar in 
op de vraag naar digita-
lisering in het kader van 
beheer en communicatie? Tijdens mijn voorzitterschap 
organiseerde Brocom in 2015 een enquête: “Iedere dag 
zetten wij, meer dan 4500 professionelen, ons in voor u, 
de consument. Maar zeg ons, hoe kan het beter?” In 2016 
formuleerden we hierop een antwoord in ‘De Grote Be-
lofte’. We brachten de boodschap met een filmpje met 
jongeren (studenten verzekeringen en financiewezen) 
en via korte wist-je-datjes in de media die duidelijk aan-
gaven hoe de makelaar het verschil maakt. 

Een andere uitdaging is hoe we de consument het 
best bereiken. Het doelpubliek is namelijk allesbehal-
ve homogeen (particulier, bedrijf, leeftijd …) en de 
communicatiemedia evolueren snel, niet het minst de  
sociale media.

Ook voor de verzekeringsmakelaar zijn de uitdagingen 
groot. De makelaar heeft een vertrouwensrelatie met zijn 
of haar klant. Nabijheid en bereikbaarheid zijn zeer be-
langrijk bij een schadegeval, maar ook bij de opbouw en 
het beheer van de verzekeringsportefeuille. 

Anderzijds is er de zucht naar digitalisering. Er wordt vaak 
verwezen naar de bankensector, waar de consument het 
merendeel van zijn bankzaken zelf online kan regelen.
Ook in de verzekeringssector is een digitaliseringsproces 
aan de gang, ook al is er nog een lange weg te gaan. De 

makelaar zal in deze flow moeten meegaan en de nodi-
ge inspanningen moeten leveren. Er moet ook worden 
nagedacht over hoe de makelaar zijn rol in deze digitale 
wereld het best kan invullen. We moeten de samenwer-
king tussen klant, makelaar en verzekeringsmaatschappij 
herbekijken en daarbij enkele processen bijsturen. 
Maar digitalisering op zich is niet voldoende. Een gepas-
te combinatie van digitalisering met fysieke nabijheid 
en bereikbaarheid lijkt ideaal voor een efficiënte en per-
soonlijke aanpak. Om stand te houden, moet de make-
laar hierop inspelen.

Hoeveel professionele makelaars zullen er volgens u 
nog bestaan tegen 2025?
Een consolidatiegolf is reeds lang aan de gang. De re-

gelgeving legt de makelaars steeds 
meer dwingende vereisten op. 
IT-inspanningen zijn nodig. Om 
dit te kunnen opvangen en de 
kosten hiervan te dragen, is een 
zekere draagkracht nodig. De ver-
wachting is dat de consolidatie-
golf zich zal voortzetten, waardoor 
de makelaars grotere portefeuil-
les zullen beheren met een beter  
kostendraagvlak.

In welke mate is een beroepsfe-
deratie belangrijk voor de sector en voor Brocom in 
het bijzonder? Hoe ziet u de rol van de beroepsfede-
ratie evolueren?
De beroepsfederatie behartigt de belangen van haar le-
den bij alle stakeholders en helpt hen efficiënter te wer-
ken met initiatieven die de hele doelgroep ten goede 
komen. Dit geldt nu en in de toekomst. De beroepsfede-
ratie heeft voeling met wat leeft binnen haar doelgroep 
en wat de uitdagingen zijn. Die informatie is cruciaal 
voor Brocom om zijn opdracht naar behoren te kunnen 
uitvoeren. De beroepsfederatie en Brocom vormen naar 
mijn gevoel een tandem, met ieder zijn eigenheid.

Welk ‘evenement’ of welke ‘gebeurtenis’ op politiek, 
cultureel, economisch, sportief … vlak heeft u het 
meeste getroffen tijdens uw voorzitterschap bij Bro-
com? 
Ongetwijfeld de aanslagen van IS. Het begon in januari 
2015 in Parijs met een aanslag op het satirische week-
blad ‘Charlie Hebdo’. In maart 2016 hadden we dan de 
aanslagen in Zaventem en in de Brusselse metro. Dat wa-
ren zonder meer verschrikkelijke toestanden. 

Mijn felicitaties voor de recente 
initiatieven van Brocom om 
aanwezig te zijn bij grote 
publieksevenementen 
en voor de aantrekkelijke 
publiciteitscampagnes met 
duidelijke, eenvoudige en 
krachtige boodschappen. 
Well done!
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Wie is Erik Vanpoucke?
Erik Vanpoucke is vandaag CEO van de rechtsbijstand-
maatschappij Euromex. Van 2007 tot 2018 was hij lid van 
het directiecomité bij Baloise Insurance. Hij verving An-
ne-Marie Seeuws in 2016 als voorzitter van Brocom toen 
zij op pensioen ging. Voordien was Erik achttien jaar ac-
tief bij de ING-groep in verschillende directiefuncties. Erik 
leest veel, vooral historische werken en romans, en heeft 
een drukke culturele agenda. Lange wandelingen in de 
natuur vindt hij heel ontspannend. 

Zijn mooiste herinnering als voorzitter van Brocom?
In 2016 ben ik een korte periode voorzitter ad interim 
geweest. Het was niet zo’n makkelijke periode voor Bro-
com. Maar de vaste wil bij de makelaarsfederaties en de 
partnermaatschappijen om de missie van Brocom – de 
onafhankelijke, professionele ver-
zekeringsmakelaar promoten – te 
realiseren, heeft ervoor gezorgd 
dat niemand rond de tafel Brocom 
ter discussie heeft gesteld. Ook al 
waren er soms meningsverschillen.

Mijn mooiste herinnering is dus 
paradoxaal genoeg dat je met concurrenten en federa-
ties aan tafel kan zitten en van mening kan verschillen en 
toch, als je een gemeenschappelijk belang vooropstelt, 
opvallende, creatieve en resultaatgerichte projecten kan 
opzetten, samen financieren en realiseren. Projecten in 
het belang van de sector, van iedere betrokken partij en 
uiteindelijk van de consument en de samenleving in het 
algemeen.  

Wat is volgens u de meerwaarde van Brocom? Welke 
zijn volgens u de uitdagingen van Brocom in het al-
gemeen en van de verzekeringsmakelaar in het bij-
zonder?
We beseffen onvoldoende hoe noodzakelijk en tege-
lijk verrassend het is dat onze sector een daadkrachti-
ge organisatie als Brocom heeft. Brocom heeft er mede 
voor gezorgd dat de voorspelling dat de makelaardij 
zou verdwijnen absoluut niet bewaarheid is geworden. 
Integendeel: de makelaardij heeft zich aangepast aan 
de ingrijpende technologische, regelgevende en maat-
schappelijke (r)evoluties om verder te groeien en beter 
dan welke andere distributiewijze ook de klanten een 
hoogstaande service te verlenen.
In die zin is Brocom voor mij ook een oproep aan alle 
partnermaatschappijen om te blijven investeren en te in-
noveren, samen met en in het belang van de makelaardij. 
Blindelings consultants en andere waarzeggers achterna 
hollen mogen we zeker niet doen: we moeten trouw blij-
ven aan de keuze die we hebben gemaakt en die bemin-
nen. Dit uit respect voor de klant en uit goed begrepen 
eigenbelang, ook op de lange termijn. 

Vandaag vertegenwoordigen de verzekeringsma-
kelaars een marktaandeel van 50,6%: 61,2% in 
BOAR en 42,5% in Leven. Hoe ziet u deze marktaan-
delen evolueren tegen 2025? En waarom?
De markt en de klanten evolueren, maar daarom de 
marktaandelen nog niet. Ik zie makelaars mee evolueren 
met de digitalisering en de regelgeving en op die manier 
meer dan standhouden. De voorbije jaren zien we eerder 
een stijging van hun marktaandeel in plaats van het tot in 
den treure toe voorspelde verlies. 

Hoeveel professionele makelaars zullen er volgens 
u nog bestaan tegen 2025?
Drie tot vijf procent minder dan vandaag. Kantoren wor-
den groter, professioneler en meer gespecialiseerd. Dit is 
een onomkeerbare trend. De makelaardij wordt niet min-

der belangrijk, maar er is wel 
een concentratiebeweging 
bezig. Er zijn veel verkopers, 
maar gelukkig ook veel ma-
kelaars-investeerders die 
willen groeien en geloven  
in dit vak.  

In welke mate is een beroepsfederatie belangrijk 
voor de sector en voor Brocom in het bijzonder? Hoe 
ziet u de rol van de beroepsfederatie evolueren? 
De beroepsfederaties zijn sterk geëvolueerd. Ze verde-
digen de makelaardij al lang niet meer vanuit een blind 
syndicalisme, maar stimuleren en begeleiden heel intens 
het professionalisme bij de makelaars op diverse vlakken 
(technologie, wetgeving, communicatie  …). Bovendien 
zijn ze dé gesprekspartner voor de sector. Zonder de fe-
deraties zou Brocom zijn missie niet kunnen vervullen. 
Daarnaast promoten de federaties ook enorm het lid-
maatschap van Brocom.   

Welk ‘evenement’ of welke ‘gebeurtenis’ op poli-
tiek, cultureel, economisch of sportief vlak heeft u 
het meest getroffen tijdens uw voorzitterschap in 
2016? 
In december 2016 werd Donald Trump tegen alle ver-
wachtingen in president. Ondanks de begrijpelijke kritiek 
en een impeachmentprocedure zit hij vandaag steviger 
dan ooit in het zadel, hebben de democraten alsnog 
geen valabele tegenkandidaat en gaan velen ervan uit 
dat Trump straks herkozen wordt. De toekomst blijkt dus 
onvoorspelbaar te zijn en zij die ze duiden – de journalis-
ten, academici en andere specialisten – weten niet wat 
‘het volk’ echt denkt en wil. Vaak verwarren ze analyse en 
voorspellingen met hun eigen overtuigingen of wensen.

Brocom heeft er mede voor 
gezorgd dat de voorspelling 
dat de makelaardij zou 
verdwijnen absoluut niet 
bewaarheid is geworden.
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Wie is Frédéric Van Dieren ?
Frédéric was Brocom-voorzitter tussen 2017-2018. Hij 
volgde Erik Vanpoucke (Baloise) op. Frédéric is sinds 2007 
‘sales director’ bij AG Insurance. Voordien werkte hij bij 
Fortis Insurance, Delta Lloyd Life, CGU en Commercial 
Union – steevast in commerciële functies. Hij houdt van 
naar muziek luisteren (vooral jazz), fi etsen, skiën, zwem-
men, reizen en ... iets te vaak op restaurant gaan.

Uw mooiste herinnering als voorzitter van Brocom? 
Mijn mooiste herinnering is dat ik Brocom nieuw leven 
heb ingeblazen en opnieuw gezorgd heb voor vertrou-
wen in de toekomst. Het was nodig om Brocom op-

nieuw te lanceren en om de toegevoegde waarde ervan 
snel te bevestigen door middel van ingrijpende veran-
deringen, zowel voor de bedrijven en federaties als voor 
de makelaars-leden. Brocom heeft zijn unieke plaats in 
België weer ingenomen.

Welke verwezenlijkingen van Brocom tijdens uw 
voorzitterschap verdienden minstens een zeven op 
tien?
Er zijn er verschillende, zoals de eerste deelname van 
Brocom aan het Autosalon, Batibouw en Z-Insurance. 
De uitgaven worden anders beheerd, met de sluiting 
van de kantoren van Brocom en de verhuizing van het 

Frédéric
Van Dieren
(2017 - 2018)
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Brocom-team naar het bedrijf waar de voorzitter zit, of 
de organisatie van webinars in plaats van de vaak dure 
regionale vergaderingen.  

De mooiste verwezenlijking was de komst van Annie 
Courbet, de oprichting van het team met Patricia en Fré-
déric, en vooral het plezier om elke dag te mogen sa-
menwerken. Bedankt hiervoor. 

Wat was uw grootste teleurstelling tijdens uw voor-
zitterschap? 
Dat het voorzitterschap slechts twee jaar duurt ... dat 
vliegt voorbij. Niet alles is bereikt. Er zijn dus nog verschil-
lende uitdagingen voor de volgende voorzitters.
 
Welke belangrijke gebeurtenissen hebben zich tij-
dens uw voorzitterschap 
voorgedaan op het gebied 
van verzekeringen of in de 
sector in het algemeen?
De vrees bij de klanten voor 
het ‘digitale’ binnen de sector 
en de mogelijke impact daar-
van op de makelaars. Daarom 
wilden we de troeven van de 
makelaars maximaal benut-
ten en concreet illustreren wat ‘Je Makelaar, Je beste Ver-
zekering’ betekent.

Wat is volgens u de toegevoegde waarde van Bro-
com?
Brocom blijft uniek! Een eerste toegevoegde waarde is 
dat Brocom de twee regionale federaties Feprabel en 
FVF, de meerderheid van de maatschappijen die werken 
met makelaars en makelaars-leden, verenigt rond één 
missie: de onafhankelijke professionele makelaars in de 
schijnwerpers plaatsen. Het is dus een platform voor re-
flectie en constructieve uitwisselingen. Een tweede toe-
gevoegde waarde is het promoten van de troeven van 
de makelaars op de Belgische markt en het benadrukken 
van hun sterke punten: expertise, nabijheid, gepersonali-
seerde oplossingen, beschikbaarheid. Dit is het doel van 
de mediacampagnes en de digitale inspanningen. Een 
meerwaarde die ook op de verzekeringsmarkt als posi-
tief wordt ervaren.
 
Welke zijn volgens u de uitdagingen voor Brocom in 
het algemeen en voor de verzekeringsmakelaar in 
het bijzonder?
Het beroep van makelaar nog meer in de kijker plaatsen 
en de toegevoegde waarde ervan verdedigen op de Bel-
gische markt en bij de klanten.

Meer dan ooit zijn klanten op zoek naar professioneel 
advies en stellen ze de nabijheid van hun makelaar op 

prijs. Ik zou hieraan willen toevoegen dat we nog meer 
de nadruk zouden kunnen leggen op de kennis van de 
makelaar op het vlak van levensverzekeringen.

Vandaag de dag vertegenwoordigen verzekerings-
makelaars een marktaandeel van 50,6%: 61,2% in 
BOAR en 42,5% in Leven. Hoe ziet u deze marktaan-
delen tussen nu en 2025 evolueren? En waarom?
Meer dan ooit wil de klant professioneel advies, wat de 
plaats van de makelaars bevestigt. Daarnaast blijft de ma-
kelaar een centraal distributiekanaal voor verzekerings-
maatschappijen, zoals AG Insurance. Deze marktaande-
len zijn het resultaat van een positieve samenwerking 
tussen verschillende spelers: makelaars en federaties, 
verzekeraars, Portima.

Deze samenwerking is cruciaal 
voor een positieve ontwikkeling 
van het marktaandeel van de 
makelaars en zal hun toekomsti-
ge succes verder bevestigen.  

Hoeveel professionele make-
laars denkt u dat er tegen 2025 
nog zullen zijn?
Ik heb cijfers, maar geen kristal-

len bol. Er zullen zeker en vast genoeg professionele ma-
kelaars zijn die blijven investeren in hun vaardigheden, 
die met vertrouwen naar de toekomst kijken en vooral 
proactief met hun klanten blijven omgaan. 

Hoe belangrijk is volgens u een beroepsfederatie 
voor de sector en voor Brocom in het bijzonder? Hoe 
ziet u  de rol van de beroepsfederatie evolueren? 
De federaties zijn een waardevolle partner voor de ma-
kelaars en begeleiden hen bij de uitdagingen en ontwik-
kelingen in onze sector. Ze helpen de makelaars de nieu-
we wetten en regelgevingen na te leven, en daar wordt 
dit distributiekanaal alleen maar sterker van.  

Welke politieke, culturele, economische of sportieve 
gebeurtenis heeft het meeste indruk op u gemaakt 
tijdens uw voorzitterschap bij Brocom?  
Er viel heel wat te beleven in 2017-2018: ik denk voor-
al aan het internationale terrorisme, de Europese onaf-
hankelijkheidsdrang (Catalonië, de Brexit), de komst van 
Trump en Macron, het cyberrisico enz... 

Op verzekeringsvlak denk ik vooral aan de klimaatveran-
deringen en de proactieve rol van een makelaar die, na 
extreme weersomstandigheden, alles in het werk stelt 
om zijn klanten de beste service te bieden. Want elk 
schadegeval is uniek en een prioriteit in de ogen van de 
klant. Mijn maatschappij AG is ook een partner in derge-
lijke situaties.

De federaties helpen de 
makelaars de nieuwe 
wetten en regelgevingen 
na te leven, en daar wordt 
dit distributiekanaal alleen 
maar sterker van.  
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Wie is Marc Simons?
Hij is sinds 2011 commercieel directeur bij Vivium. Voor-
dien was hij actief bij Allianz Verzekeringen en de ING-
groep. De familie (vrouw, kinderen en kleinkinderen) is 
zijn grootste hobby, maar er is steeds wat plaats voor 
fietsen en lopen. Velen kennen Marc Simons van de der-
de reeks van het televisieprogramma ‘De Mol’. Marc was 
namelijk ‘de mol’!

Uw mooiste herinnering als voorzitter van Brocom 
tot nu toe? 
Niet echt één topmoment maar een lang uitgerek-
te positieve ervaring. Vooral de vele felicitaties van alle 
mogelijke kanten dat Brocom zeer goed bezig is, doen  
veel plezier.

Welke realisaties van Brocom tijdens uw voorzitter-
schap verdienden minstens een zeven op tien? 

De kwaliteit en het professiona-
lisme van onze campagnes. De 
waanzinnige inzet van de Bro-
com-ploeg tijdens de vele acties 
die we ondernamen. Ik denk dan 
aan het Autosalon, Batibouw, De 
Warmste Week … Zonder het te 
vragen of zelfs te verplichten werd er niet op een uur, 
wat zeg ik op een dag of op een avond gekeken. Dat vind 
ik heel bijzonder.

Hopelijk kunnen we tijdens mijn voorzitterschap de digi-
tale schermen lanceren. Op dit moment (nvdr. we schrij-
ven mei 2020) zijn we volop met een pilootgroep aan 
het testen. Hierdoor kunnen we het promotiebudget vir-
tueel boosten, omdat we over honderden extra ‘uitingen’ 
beschikken. 

Uw grootste ontgoocheling tijdens uw voorzitter-
schap tot nu toe?
Tot op heden nog geen grote ontgoochelingen.
 
Belangrijke gebeurtenissen op het vlak van verze-
keringen of in de sector in het algemeen tijdens uw 
voorzitterschap tot nu toe? 
De bevestiging dat het marktaandeel van de makelaar 
opnieuw groter wordt, zelfs bij particulieren in Niet-le-
ven. Een bewijs van de kracht van de makelaar, en vooral 
een bewijs dat de moderne makelaar nog altijd beant-
woordt aan de verwachtingen van de meeste klanten. Of 
dat nu particulieren of ondernemingen zijn.
En uiteraard het uitbarsten van de coronacrisis met alle 
gevolgen van dien.  

Wat is volgens u de meerwaarde van Brocom?
Makelaars en maatschappijen bundelen de krachten om 

de makelaar als kanaal te promoten. Dat is uniek en zeer 
krachtig. Hierdoor kunnen we keer op keer de voordelen 
van ‘Je Makelaar, Je beste Verzekering’ onder de aandacht 
brengen. Zo compenseren we een zwakte van de ma-
kelaar tegenover zijn klanten, namelijk dat er (te) weinig 
positief contact is tussen de makelaar en zijn klant.

Wat zijn de uitdagingen voor Brocom in het alge-
meen en de verzekeringsmakelaar in het bijzonder?
Omarm het digitale en durf elke administratieve taak ter 
discussie te stellen. Maak tijd vrij voor echt advies. 

Hoe ziet u het marktaandeel van de verzekerings-
makelaars evolueren tegen 2025? En waarom?
Ik zie weinig veranderen. De makelaar zal zijn marktaan-
deel behouden en misschien zal dat zelfs een beetje gro-
ter worden. Ik voorspel dat het kantorennet van de ban-
ken kleiner zal worden, waardoor de makelaar op basis 

van zijn nabijheid particuliere 
klanten zal terugwinnen.

Aantal professionele ma-
kelaars tegen 2025?
3500. De concentratie zal zich 
doorzetten, aan een rustig  
tempo.

In welke mate is voor u een beroepsfederatie be-
langrijk voor de sector? 
Federaties zijn superbelangrijk. In een overgereguleerde 
omgeving zijn ze cruciaal. Makelaars die geen lid zijn, dat 
begrijp ik niet. Ik zie dat als zwartwerken. Ze dragen niet 
bij, maar profiteren wel van het werk en het geld van an-
deren.
 
Welk ‘evenement’ of welke ‘gebeurtenis’ op politiek, 
cultureel, economisch, sportief … vlak raakte u tij-
dens uw voorzitterschap bij Brocom? 
Uiteraard de coronacrisis. Ik denk dat we hierna in een 
andere wereld zullen terechtkomen. Ik vind het niet meer 
dan normaal dat dit boek opgedragen wordt aan alle 
zorgverleners en hulpverstrekkers die de slachtoffers van 
het coronavirus medisch geholpen hebben. En uitein-
delijk ook aan iedereen die het leven voor de anderen 
tijdens die periode ietsje draaglijker gemaakt heeft. Daar-
mee bedoel ik bijvoorbeeld de mensen die werken in de 
voeding, maar ook de verzekeringsmakelaars die tijdens 
de crisis bereikbaar en beschikbaar waren.   

Een ander evenement is de Brexit. Daar heb ik een dub-
bel gevoel bij: enerzijds ben ik blij dat ze eruit zijn. Ze zijn 
namelijk geen overtuigde Europeanen en daarom rem-
men ze alles af in een consensusmodel. Anderzijds vind 
ik het jammer, want met een overtuigd VK zou Europa 
sterker staan.

Omarm het digitale en durf 
elke administratieve taak ter 
discussie te stellen. Maak 
tijd vrij voor echt advies. 
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1 verzekeringsmakelaar 
op 1.900 inwoners

14,18 miljard 
premie-inkomsen

4,23 miljoen 
klanten

#1 
verzekeringen

62,2% 
marktaandeel Niet-Leven

73,2% 
marktaandeel Niet-Leven 

ondernemingen

42,5% 
marktaandeel Leven 

CIJFERS EN LETTERS 
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WIE IS BROCOM?
2500 MAKELAARS
2 FEDERATIES
13 PARTNERMAATSCHAPPIJEN
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FVF, de beroepsvereniging voor de Nederlandstalige 
verzekeringsmakelaars, blaast in 2020 65 kaarsjes uit. Van 
een kleine groep verzekeringsmakelaars aan de toog in 
café ’t Voske groeide FVF uit tot een beroepsvereniging 
die 1.600 makelaarskantoren vertegenwoordigt. We mo-
gen er enorm trots op zijn dat we zowel binnen als bui-
ten de verzekeringssector als volwaardige gesprekspart-
ner worden gezien.

Samen met het hele team zetten we ons enthousiast en 
vastberaden in om de belangen van de verzekerings-
makelaars te verdedigen en de zaken te verbeteren. We 
houden in ons overleg steeds als doel voor ogen con-
structief samen te werken om de makelaars zo goed als 
mogelijk te ondersteunen in hun beroep in een snel ver-
anderende omgeving.

Zo is FVF altijd vragende partij geweest voor een operati-
oneel platform waarop de makelaarsfederaties en -maat-
schappijen samen initiatieven op touw kunnen zetten 
ten voordele van de makelaar. Toen Brocom 25 jaar ge-
leden in het leven werd geroepen, waren we dan ook 
verheugd! Tot op vandaag zijn we een uniek concept 
binnen Europa en daar mogen we trots op zijn.

Brocom is het schoolvoorbeeld van hoe de samenwer-
king tussen de verzekeringsmaatschappijen en beroeps-
federaties tot betere resultaten leidt. Door de handen in 
elkaar te slaan, slagen we erin weerwerk te bieden tegen 
onze concurrenten van vandaag en morgen die vaak 
toch over grotere marketingmiddelen beschikken. 
Zo krijgt de makelaar via Brocom een nadrukkelijke stem 
in de nieuwe en traditionele media. Het omkaderde of-
blauwe vinkje is ondertussen gemeengoed geworden in 
ons straatbeeld. Naast ons team, dat dagelijks haar schou-
ders zet onder de initiatieven van Brocom, moedigen wij 
ook onze leden aan om de campagnes mee online en 
off -line uit te dragen. Het gezegde zegt niet voor niets: 
vele kleintjes maken een grote. 

FVF en Brocom hebben op die manier elk hun eigen 
werking, maar sluiten perfect op elkaar aan door hun 
gemeenschappelijke doel: de verzekeringsmakelaars 
ondersteunen en hun prominente plaats in het verze-
keringslandschap vrijwaren. Onze boodschap aan de 
makelaar is dus dat beide nodig zijn om zijn activiteit als 
makelaar te versterken. 

Met veel ‘goesting’ dus op naar de volgende 25 jaar!  

Kelly Schamphelaere,  CEO FVF
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Wie is Dirk Gysemans?
Hij volgde in januari 2019 Roger Huygens op als voor-
zitter van FVF. Dirk is ook zaakvoerder van het kantoor 
Gysemans, Pieters en Partners in Aarschot. Sinds 2000 is 
Dirk al actief binnen FVF. De stress van de werkweek laat 
hij achter zich op de golfbaan, want golf is ideaal om te 
ontspannen en stoom af te blazen. Niks is beter dan na 
achttien holes gezellig een fl es wijn kraken en lekker kok-
kerellen. Dirk houdt daarbij zeker niet alleen van de tra-
ditionele keuken, maar vooral van experimenteren met 
bekende en minder bekende combinaties. Op tijd en 
stond andere oorden opzoeken en nieuwe plaatsen ont-
dekken geeft hem hernieuwde energie om dag in, dag 
uit zijn klanten te helpen en zijn steentje bij te dragen als 
voorzitter van FVF. 

Wat is uw mooiste herinnering over Brocom sinds 
uw aantreden als voorzitter van FVF?
Mijn eerste jaar als voorzitter bij FVF was meteen ook het 
grote feestjaar bij Brocom. Het is geweldig om te zien 
hoe de verschillende spelers de koppen bij elkaar steken 
om de consument te laten profi teren van de meerwaar-
de van de onafhankelijke verzekeringsmakelaar. Na 25 

jaar zou je bijna durven te denken dat deze samenwer-
king tussen verzekeringsmaatschappijen en de beroeps-
federaties vanzelfsprekend is. Dit is zeker niet het geval. 
We zijn niet voor niets nog steeds uniek in Europa! Toch 
overstijgt het hogere doel – de verzekeringsmakelaars – 
onze geschillen. 

Elke keer wanneer ik het omkaderde blauwe vinkje zie in 
het straatbeeld, word ik eraan herinnerd hoeveel men-
sen vol passie en toewijding hun schouders zetten onder 
de initiatieven van Brocom. En bovendien de goesting 
hebben om dat nog vele jaren te doen!

Uiteraard wordt mijn eerste jaar ook geteisterd door het 
coronavirus, dat zware gevolgen had voor de sector.

Welke realisaties van Brocom verdienen minstens 
een zeven op tien sinds u voorzitter van FVF bent?
Na 25 jaar is Brocom nog steeds ‘alive and kicking’ met 
2500 aangesloten makelaars en een werkingsbudget 
van 2 miljoen euro. Samen met Brocom leverde FVF im-
mens veel werk om de naamsbekendheid van de ma-
kelaar op te krikken. De themacampagnes zijn het hele 

Dirk Gysemans
(vanaf 2019)

De FVF 
voorzitter 
aan het woord
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jaar door te zien in zowel het straatbeeld als online via 
de sociale media en de bekende websites. De prestaties 
van het kleine Brocom- en FVF- team verdienen dan ook 
een dikke pluim.

Om 25 jaar Brocom te vieren, was ‘Je Makelaar’ alom aan-
wezig tijdens De Warmste Week. Het was mooi om te 
zien hoe jong en oud zich verzamelde om samen een 
steentje bij te dragen aan tal van goede doelen. Bro-
com zelf overhandigde een cheque van € 25.000 aan 
vzw Pinocchio. Een kippenvelmoment, want dat goede 
doel steunt kinderen met brandwonden. Met het geld 
kunnen de slachtoffertjes op kamp. Dat de verzekerings-
makelaars partner kunnen zijn van initiatieven als De 
Warmste Week, is een droom die uitkomt. Vergeet niet: 
in moeilijke tijden maakt men als makelaar vaak het ver-
schil bij de klanten!

Uw grootste ontgoocheling sinds uw voorzitter-
schap bij FVF?
Net als vele andere sectoren wordt ook de verzekerings-
branche bedolven onder wetgevende verplichtingen. 
De vele regels maken het voor de sector een uitdaging 
om alles te kunnen blijven volgen. Er is zowel op natio-
naal als op Europees vlak echt nood aan een rustpauze.

Daarnaast gebeurt het soms toch dat verzekeringsmaat-
schappijen de makelaar – al dan niet met opzet – bui-
tenspel zetten bij nieuwe initiatieven. Het model van FVF 
is en blijft dat van praten. Ook in 2020 hoopt FVF met 
de verschillende gesprekspartners constructief rond de 
tafel te kunnen zitten omtrent actuele dossiers. Zo willen 
we een oplossing uitwerken waar beide kanten zich in 
kunnen vinden.

Uw grootste ‘Brocom’-ontgoocheling sinds uw voor-
zitterschap bij FVF?
Zowel de partnermaatschappijen als de beroepsfedera-
ties steken – samen met het Brocom-team – veel tijd en 
energie in de campagnes om er een succes van te ma-
ken. Hoewel de resultaten niet uitblijven, merk ik nog te 
vaak dat de makelaars de campagnes niet zelf uitdragen 
in hun verzekeringskantoor of via de digitale kanalen. 
Ik kan echter niet genoeg benadrukken wat de impact 
hiervan is als men dit wel zou doen. 

Als de 2500 aangesloten makelaars de campagneposters 
ook zouden ophangen in hun kantoor, zouden we de 
marktwaarde van onze campagnes kunnen verdubbe-
len. Welke exponentiële resultaten zouden we kunnen 
behalen indien alle makelaars de campagnes ook op 
hun websites en sociale media zouden promoten? Zelfs 
gewoon een verwijzing naar ‘Je Makelaar’ in de e-mail-
handtekening heeft een positief effect. 
 

Welke belangrijke gebeurtenissen zag u op het vlak 
van verzekeringen of in de sector in het algemeen 
tijdens uw FVF-voorzitterschap?
Voor het tweede jaar op rij versterkt de makelaar zijn 
positie als favoriete distributiekanaal! Het is geweldig 
nieuws dat de verzekeringsmakelaars aan belang blijven 
winnen. Het geeft duidelijk aan dat ze een reële meer-
waarde bieden aan de consument. België is en blijft een 
makelaarsland. We mogen hier als beroepsgroep trots 
op zijn: de consument geeft zijn vertrouwen nu eenmaal 
niet voor niets! 

Wat is volgens u de meerwaarde van Brocom?
Brocom is een schoolvoorbeeld van hoe de samenwer-
king tussen de verzekeringsmaatschappijen en beroeps-
federaties tot betere resultaten leidt. Door de handen in 
elkaar te slaan slagen we erin weerwerk te bieden tegen 
onze concurrenten, die vaak toch over veel meer marke-
tingmiddelen beschikken. 

In de afgelopen 25 jaar hebben we met de ‘Je Make-
laar’-campagnes gevochten om een stem te krijgen in 
de publiciteitswereld. We zijn hierin geslaagd met een 
klein budget. Als elke makelaar ook intensief de cam-
pagnes mee uitdraagt in zijn kantoor en via zijn digitale 
kanalen, dan creëren we een publiciteitswaarde waar-
mee we doeltreffend kunnen opboksen tegen de grote 
concurrenten.

Daarnaast geloof ik ook dat hoe meer er gecommuni-
ceerd wordt over de verzekeringsmakelaar en de com-
plexiteit van verzekeringen, hoe sneller de consument 
beseft dat het een goed idee is om advies te vragen aan 
een onafhankelijke makelaar. Het bos wordt namelijk 
steeds moeilijker door de bomen te zien. 

Welke zijn volgens u de uitdagingen van Brocom in 
het algemeen en de verzekeringsmakelaar in het bij-
zonder?
Brocom moet de makelaar helpen om zich voor te berei-
den op de toekomst. ‘Digitalisering’ is een dossier waar-
over nog meer gepraat moet worden. Ik ben van mening 
dat digitale initiatieven niet duurzaam kunnen zijn – laat 
staan rendabel voor de verzekeringsmakelaars – als ie-
dereen op zijn eigen eiland blijft aanmodderen. Samen-
werking vormt hier de sleutel tot succes. Bij Brocom 
brainstormen we over een nieuw ecosysteem dat de 
makelaars helpt bij hun zoektocht naar nieuwe klanten. 

Daarnaast dient Brocom uiteraard verder de focus te 
leggen op het versterken van de naamsbekendheid 
van de makelaars. Dat moeten we doen door de kracht 
van de makelaars in de schijnwerpers te blijven plaat-
sen met campagnes. Het uiteindelijke doel van Brocom 
blijft steeds om bij de consument een ‘makelaarsreflex’ te 
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kweken, zodat meer mensen spontaan bij een makelaar 
aankloppen voor hun verzekeringen.

Vandaag vertegenwoordigen de verzekeringsmake-
laars een marktaandeel van 50,6%: 61,2% in BOAR 
en 42,5% in Leven. Hoe ziet u deze marktaandelen 
evolueren tegen 2025? En waarom?
Bij FVF glunderen we van trots bij het zien van deze re-
sultaten. Laat ons hopen dat we deze trend kunnen aan-
houden. Ik ben ervan overtuigd dat zolang de makelaars 
een meerwaarde blijven vormen en ze zich als een ka-
meleon blijven aanpassen aan de noden en behoeften 
van de consument, er voor hen een mooie toekomst is 
weggelegd. 

De makelaar zal natuurlijk mee moeten gaan met zijn tijd 
en het digitale omarmen. Met moderne middelen kan de 
makelaar zijn klant nu eenmaal efficiënter voorthelpen. 
Samen met zijn persoonlijke aanpak kan hij dan echt zijn 
meerwaarde tonen tegenover de toch vaak anonieme 
verzekeringsmaatschappijen. 

Hoeveel professionele make-
laars zullen er volgens u nog 
bestaan tegen 2025?
Ik heb helaas geen glazen bol. 
Momenteel zijn er 6500 verze-
keringsmakelaars ingeschre-
ven bij de FSMA. De makelaars 
vormen zo één van de belang-
rijkste distributiekanalen voor 
verzekeringen. Ook stijgt het 
aandeel van de makelaars in 
het totaal van ingeschreven verzekeringstussenperso-
nen. Jammer genoeg is in de sector een concentratie-
beweging aan de gang, zowel wat het aantal spelers als 
wat de omzet betreft. 

Wat wel buiten kijf staat, is dat de verzekeringsmakelaars 
steeds professioneler worden. Dit merkt de consument 
ook, waardoor die op zeer belangrijke momenten in zijn 
leven vol vertrouwen zijn verzekeringszaken in handen 
legt van een makelaar. 

In welke mate is een beroepsfederatie belangrijk 
voor de sector en voor Brocom in het bijzonder? Hoe 
ziet u de rol van de beroepsfederatie evolueren? 
In 2020 hebben we zelf ook iets te vieren, want dan 
blaast FVF 65 kaarsjes uit. Wat ooit begon aan de toog 
in café ‘t Voske’, is door de jaren heen uitgegroeid tot een 
beroepsfederatie die haar leden bijstaat bij de vele dos-
siers die haar aanbelangen en die nauwe banden met de 
vele stakeholders onderhoudt. 
We worden dan misschien wel 65 jaar, met pensioen 
gaan we nog lang niet. Integendeel: in 2020 maken we 

tal van nieuwe plannen. Samen met het hele team zet-
ten we ons enthousiast en vastberaden in om de belan-
gen van de verzekeringsmakelaars te verdedigen en de 
zaken te verbeteren. Leden mogen dus opnieuw heel 
wat verwachten. Denk aan aangepaste IDD-tools, exclu-
sieve workshops om ‘compliant’ te werken als verzeke-
ringsmakelaar, bijstand bij eventuele controles van de 
toezichthouder, begeleiding bij de digitalisering in het 
makelaarskantoor en heel wat overleg om uw belangen 
te verdedigen.

Als spreekbuis van de verzekeringsmakelaars blijft FVF 
hun belangen verdedigen bij zijn gesprekspartners. 
Onze contacten met de FSMA, de verzekeringsmaat-
schappijen en alle andere partijen zijn daarbij uiterst 
belangrijk. Wanneer we met al die verschillende partijen 
overleggen, is het steeds ons doel om constructief sa-
men te werken. Alleen zo kunnen we de makelaars zo 
goed mogelijk ondersteunen in hun beroep in een snel 
veranderende omgeving. Verder blijven digitalisering en 
verjonging uiteraard hoog op de agenda staan.

Zoals eerder al gezegd in de 
quote van FVF, hebben Brocom 
en FVF op die manier elk hun 
eigen werking, maar sluiten 
perfect op elkaar aan door hun 
gemeenschappelijke doel: de 
verzekeringsmakelaars onder-
steunen en hun prominente 
plaats in het verzekeringsland-
schap vrijwaren. 

Welk ‘evenement’ of welke ‘gebeurtenis’ op politiek, 
cultureel, economisch, sportief … vlak heeft u het 
meest getroffen tijdens uw voorzitterschap?    
Uiteraard het coronavirus dat de wereld op haar kop zet-
te. Ik ben echt benieuwd hoe dit zal aflopen.   

‘Youth for Climate’ en ‘Students for Climate’ vragen te-
recht een doortastender klimaatbeleid. Hun enthou-
siasme is hartverwarmend en hun engagement werkt 
aanstekelijk. De ernst van het klimaatprobleem verplicht 
ons tot een ernstig debat over wat nodig is om het tij te 
keren.  

Ik vind het ongelooflijk hoe jongeren – met Greta Thun-
berg op kop – uitgroeien tot de gezichten van de we-
reldwijde protestbeweging, die maatregelen eist tegen 
klimaatverandering en die de ogen van de politici opent 
voor de klimaatcrisis.

Elke keer wanneer ik het 
omkaderde vinkje zie in het 
straatbeeld, word ik eraan 
herinnerd hoeveel mensen 
vol passie en toewijding hun 
schouders zetten onder de 
initiatieven van Brocom
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Feprabel is medeoprichter en voor 25% aandeelhouder 
van Brocom. De missies van beide organisaties vullen el-
kaar goed aan. Feprabel heeft net zoals de andere part-
ners de missie of de opdracht  aan Brocom toevertrouwd 
om het distributiekanaal van de verzekeringsmakelaardij 
te promoten. Deze missie omhelst de marketing en de 
communicatie rond het merk ‘Je Makelaar, Je beste Ver-
zekering’. Wij stonden 25 jaar geleden mee aan de wieg 
van Brocom! 25 jaar later zijn we enorm trots op wat Bro-
com heeft verwezenlijkt, met een model dat uniek is in 
Europa.
Samen met FVF en de dertien partnermaatschappijen 
kunnen we onze krachten en onze middelen bundelen. 
We stellen elk jaar een actieplan op om de meerwaarde 
van de makelaars tegenover de andere kanalen te to-
nen. Het gaat om zowel directe kanalen als bankverze-
keraars,  al dan niet digitale concurrenten die doorgaans 
veel middelen inzetten. Dat we 2500 makelaars vereni-
gen, verstevigt onze positie op de markt. 

We hebben ons allemaal geschaard achter een sterk 
merk, ‘Je Makelaar, Je beste Verzekering’, dat goed zicht-
baar is in het straatbeeld. Op de uithangborden van de 
makelaars, maar ook dankzij de communicatiecampag-

nes van Brocom. Maar we gaan verder dan dat en zetten 
steeds meer in op onze onlineaanwezigheid, zowel via 
Google-campagnes als via onze websites en de sociale 
media. Daarnaast bereiden wij via het traject ‘Broker 4.0’ 
de toekomst van de makelaar voor door hem te begelei-
den en samen met Portima hem uit te rusten met zowel 
marketinggerichte als operationele digitale tools. Er zijn 
al tal van voorbeelden: de IBP-sites van de makelaars, de 
sectorcataloog, de app MyBroker, …

De coronacrisis heeft onze ogen geopend: we moeten 
ons meer dan ooit voorbereiden om op afstand te wer-
ken, maar ook om op afstand te communiceren met 
onze klanten. Want de wereld zal morgen anders zijn dan 
gisteren. Wijzelf én onze klanten zullen ons anders gaan 
gedragen. We tonen het vandaag elke dag opnieuw aan: 
zelfs tijdens de crisis, maar ook op elk moment van het 
leven en altijd mee met de actualiteit, blijven wij aan de 
zijde staan van onze klanten. Altijd dicht bij hen, zelfs op 
afstand.  We moeten onszelf alle kansen en middelen 
geven om de uitdagingen van morgen aan te gaan, of 
die nu maatschappelijk of economisch zijn! Wij blijven 
Brocom dan ook ondersteunen, morgen nog meer dan 
vandaag. Samen zijn we sterker!

Patrick Cauwert, CEO Feprabel
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Wie is Martine Gilson?
Martine Gilson is sinds juli 2019 voorzitster van Feprabel, 
de Franstalige federatie van verzekeringsmakelaars. Ze 
volgde Philippe Muys op, die sinds 2013 voorzitter was 
van Feprabel. Martine kent het reilen en zeilen in de ver-
zekeringsbranche. Ze begon te werken als verzekerings-
makelaar in 1986. Ze heeft een kantoor in Grez-Doiceau. 
In de weinige vrije tijd die ze heeft, geniet Martine van 
muziek (ze speelde vroeger zelf trompet) of van een rus-
tige wandeling in de natuur.

Wat is uw mooiste herinnering aan Brocom?
De campagne van Brocom waarin twee automobilis-
ten een ongeval hadden, en die eindigde met “Hoezo, 
je bent niet verzekerd bij een makelaar? Wie gaat je 
dan verdedigen?”

En ook de viering van het 25-jarig bestaan van Brocom 
eind 2019 in de kantoren van Feprabel in Brussel. Het was 
voor mij een hele eer om de oprichters en de voormalige 
voorzitters te mogen verwelkomen.

Martine Gilson
(vanaf 2019)

De Feprabel 
voorzitster 
aan het woord
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In het algemeen bewonder ik alle communicatie-in-
spanningen die Brocom elke dag levert om onze zicht-
baarheid te vergroten! 

Dat is het resultaat van de strategische beslissing om 
een sterk merk te creëren, vertegenwoordigd door een 
blauw vinkje. Aangezien alle professionele makelaars dit 
gebruiken, zijn ze gemakkelijk herkenbaar. Doordat maar 
liefst 2500 makelaars zich achter dit merk scharen, is het 
uitgegroeid tot een vaste waarde op de markt.

Welke prestaties van Brocom in 2019 en 2020 verdie-
nen minstens een 7 op 10?
Ik denk dat de manier waarop we reclame over de ma-
kelaar maken een 9/10 waard is, maar we moeten een 
marge laten, want we kunnen het altijd beter doen. 

Dankzij de visibiliteitscampagnes, en met name de af-
fiches waarop zeer visueel ons blauwe logo prijkt, is ‘Je 
Makelaar’ alomtegenwoordig in het straatbeeld en op 
evenementen zoals het Autosalon. Ze zijn een mooie 
aanvulling op de 1400 uithangborden aan onze kantoren 
en ook – zij het minder zichtbaar en meer virtueel – op 
onze digitale campagnes op Google en op het internet. 
Waar je ook bent, je kunt overal een makelaar vinden.

We creëren inhoud die de toegevoegde waarde van de 
makelaar aantoont en publiceren die op de websites en 
sociale media. Er is elke dag wel een goede reden om je 
makelaar te bedanken. #BedanktMakelaar

Opvallend is ook de manier waarop de makelaar in de 
pers aanwezig is. De aanwezigheid van Patrick en Kel-
ly in de kranten en op tv is positief en daar moet mee 
doorgegaan worden. Steeds meer journalisten doen een 
beroep op een makelaar voor verzekeringskwesties. Wat 
vroeger heel zeldzaam was.  

Met betrekking tot uw verwachtingen van Brocom: 
hebt u ergens spijt van of bent u ergens teleurge-
steld over? 
Soms is er een gebrek aan bereidheid van onze partner-
maatschappijen om nog nauwer samen te werken. Er is 
een gebrek aan dynamiek om tot een gemeenschappe-
lijke visie te komen. Er zijn nog steeds te veel individuele 
bedrijfsinitiatieven. Als die zouden gebundeld worden, 
dan zouden ze tien keer efficiënter en effectiever zijn. 
Met name op het gebied van digitale initiatieven. Dankzij 
Portima hebben we echter een hefboom die in dit op-
zicht een belangrijke rol zal kunnen spelen.

Welke belangrijke gebeurtenissen in de verzeke-
ringssector hebben indruk op u gemaakt sinds het 
begin van uw voorzitsterschap bij Feprabel?
Het is duidelijk dat de huidige COVID-19-crisis veel van 

onze gewoontes en zekerheden zal veranderen. We 
moeten de impact ervan meten op het niveau van de 
sector en de producten. Maar deze crisis kan ook een 
kans zijn voor een nieuw begin en om een andere ma-
nier van werken aan te nemen. 

Het spreekt voor zich dat de makelaar zijn werkmetho-
des zal moeten aanpassen, en meer bepaald digitale 
tools zal moeten inpassen in zijn commerciële relatie 
met klanten. Daarom moeten we met ons programma 
‘Broker 4.0’ in een hogere versnelling schakelen en sneller 
vooruitgang boeken om klaar te zijn tegen de post-co-
ronaperiode. Trouw aan de filosofie ‘Digitaal, maar in de 
eerste plaats menselijk’ zullen we de sterke menselijke 
nabijheidsrelatie tussen de makelaar en zijn klanten nog 
meer benadrukken. Deze vertrouwensrelatie zal nog es-
sentiëler zijn dan vroeger en dat zal ons helpen om ster-
ker deze crisis  door te komen.

Wat is volgens u de toegevoegde waarde van Bro-
com?
Dat Brocom bekendheid geeft aan en inzicht geeft in de 
toegevoegde waarde van de makelaar. De verzekerings-
branche is immers complex en de consument begrijpt 
niet altijd waar het om gaat. Hij heeft een verzekerings-
makelaar nodig die hem de voorwaarden in mensentaal 
uitlegt. En het is de taak van Brocom om die boodschap 
over te brengen. Als de consument aan verzekeringen 
denkt, moet hij aan de makelaar denken. En Brocom is 
daarin geslaagd.

Brocom, dat is ook een centraal platform waarop klan-
ten snel een makelaar vinden. Met name via de website 
www.makelaarinverzekeringen.be, waarop alle professi-
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onele makelaars te vinden zijn. Om nog maar te zwijgen 
van alle verwante digitale activiteiten, onder meer op de 
sociale netwerken.

Welke zijn de uitdagingen van Brocom in het alge-
meen en van de verzekeringsmakelaar in het bijzon-
der?
De uitdaging, waarmee Brocom en de makelaars gecon-
fronteerd worden,  is dat we ons moeten aanpassen aan 
de veranderingen en, indien mogelijk, anticiperen op de 
verwachtingen van de consument en er met hen over 
communiceren. Daarom staat proactieve communicatie 
met klanten voorop. Vandaag kunnen we daarvoor ver-
schillende digitale tools gebruiken. Waarom zouden we 
dat niet doen? Just do it  of doe het gewoon. 

De uitdaging zal erin bestaan 
een digitaal ecosysteem op te 
zetten dat zowel voor de ma-
kelaar als voor de klant samen-
hangend is. Zo kunnen we de 
klant een positieve ervaring 
bezorgen tijdens het hele tra-
ject vanaf de zoektocht naar 
een makelaar tot wanneer de 
klant een polis afsluit, en zelfs 
wanneer hij bijstand nodig heeft. Het is in de loop van 
dit hele traject dat de makelaar zijn toegevoegde waarde 
kan tonen, op basis van zijn advies en zijn dienstverle-
ning. 

Vandaag vertegenwoordigen de verzekeringsmake-
laars een marktaandeel van 50,6%: 61,2% in Niet-le-
ven en 42,5% in Leven. Hoe ziet u de evolutie van 
deze marktaandelen tegen 2025? En waarom?
Ik heb geen kristallen bol, dus ik ga in plaats daarvan zeg-
gen wat ik zou wensen: in Leven zou het de komende 5 
jaar nog erg moeilijk kunnen zijn, dus een stabilisatie zou 
een goede zaak zijn. In Niet-leven zouden we een lichte 
groei moeten aanhouden. Laten we zeggen 65% in 2025. 

Aan de andere kant, als de wetgever de koppelverkoop 
onwettelijk maakt, denk ik dat de groei van de makelaar-
dij groter zal zijn.

Dat zal ook afhangen van de makelaarsgroeperingen en 
van de professionalisering van het beroep.

Hoeveel professionele makelaars denkt u dat er te-
gen 2025 nog zullen zijn?
Dat is een moeilijke vraag op twee vlakken: wat is een pro-
fessionele makelaar? De makelaar die lid is van Feprabel/
Brocom of de makelaar die is ingeschreven bij de FSMA?

Het lidmaatschap bij Feprabel zou moeten worden ver-
dubbeld, terwijl de inschrijvingen bij de FSMA zouden 
moeten worden gehalveerd. 

De makelaars zullen misschien minder talrijk zijn, maar 
beter gegroepeerd en meer gedigitaliseerd. Zo zullen ze 
meer slagkracht hebben!

In welke mate is een beroepsfederatie belangrijk 
voor de sector en voor Brocom in het bijzonder? Hoe 
ziet u, in dit stadium, de evolutie van de rol van de 
beroepsfederatie?
In een sector waar het economisch weefsel uit zelfstan-
digen en kmo’s, zelfs zko’s bestaat, fungeert een federatie 
als de hoeksteen, als cement van een sector. Kantoren 
kunnen samen veel meer bereiken dan wat ze elk afzon-

derlijk zouden kunnen doen. 
De federatie is de backoffice 
van de makelaars. Ze vormt, in-
formeert, verdedigt, beschermt 
en brengt een visie op de toe-
komst die deze mogelijk en be-
ter maakt. 

Brocom is er om de verzeke-
ringsmakelaar te promoten bij 

het grote publiek en de ondernemingen. Om de make-
laar kenbaar te maken, uitleg te geven over zijn rol en 
hem te begeleiden bij zijn evolutie naar digitale marke-
ting. Brocom versterkt op die manier veel van onze in-
spanningen op federatie-niveau. De federaties en Bro-
com vullen elkaar aan. Brocom zou niet zo efficiënt zijn 
zonder de federaties. 

Welke ‘gebeurtenis’ of ‘manifestatie’ op het gebied 
van politiek, cultuur, economie, sport enz. heeft het 
afgelopen jaar uw aandacht getrokken?  
Uiteraard het coronavirus en de gevolgen daarvan.
Daarbij de betrokkenheid van jongeren bij demonstra-
ties tegen het klimaat, het bewustzijn om onze planeet 
te beschermen. 

Laten we ons mooie land mooi houden. Dat kunnen we 
als we allemaal elke dag een steentje bijdragen.

De manier waarop we reclame 
maken over de makelaar is een 
9/10 waard  maar we moeten 
een marge laten, want we 
kunnen het altijd beter doen.
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AG is al bijna tweehonderd jaar trouwe supporter van de makelaar. AG blijft een stabiele en solide maatschappij met 
innovatie, professionaliteit en respect voor de makelaar als kernwaarden.
Elke dag zetten onze medewerkers hun schouders onder de rol van de makelaar en zijn medewerkers als verzekerings-
adviseurs in BOAR, Leven en Health Care. En dit zowel voor zijn particuliere, kmo- als ondernemingsklanten.
De samenwerking met de makelaar blijft het speerpunt van ons distributiemodel en is onmisbaar om samen mooie 
resultaten te boeken.

Kiezen voor de makelaar is een bewuste keuze. Samen kunnen we gaan voor de beste klantenervaring. 
En deze strategie is perfect geënt op de visie van Brocom. Dus samen met Brocom zeggen we graag #BedanktMakelaar. 

Wat een schitterend idee hadden de pioniers van Brocom 25 jaar geleden! Allianz was er toen al bij en heeft er vanaf 
het begin alles aan gedaan om er een succes van te maken.

Dankzij de onvoorwaardelijke inzet van de makelaarsmaatschappijen, de makelaarsfederaties en de aangesloten make-
laars is Brocom altijd positief blijven evolueren. Wij hebben altijd onze volle steun verleend.
Brocom is zo de sectorreferentie geworden waar u niet omheen kunt, het platform dat de professionele makelaar en 
zijn troeven in de schijnwerpers zet: onafhankelijkheid, advies, nabijheid en service. 

Eén ding is zeker: Allianz wil, nu en ook in de toekomst, de initiatieven van Brocom blijven steunen en de consumenten 
duidelijk maken dat ‘Je Makelaar, Je beste Verzekering’ is. 

In de verzekeringsbranche speelt de makelaar een essentiële rol, want hij is de onmisbare schakel in de ondersteuning 
van de klant. Zeker als het om juridische bijstand gaat.
De makelaar staat namelijk dicht bij zijn klant en kan die helpen als hij voor een verzekeringskwestie in aanraking komt 
met het gerecht. Bovendien kan de makelaar een actieve rol spelen bij het opsporen van de oorsprong van confl icten 
en die zelfs helpen te voorkomen.
Als expert in de frontlinie helpt hij moeilijke situaties op te sporen waarin een klant in het dagelijkse leven verzeild kan 
geraken en die kunnen leiden tot een rechtszaak.  
Wij bij ARAG staan aan de zijde van de makelaar om hem het juiste juridische advies te geven en de belangen van zijn 
klanten mee te verdedigen. 
Hoe sneller we samen ingrijpen, hoe beter we de emotionele en fi nanciële impact van een eventuele rechtszaak kun-
nen beperken. Uiteraard is het comfort van de klant daarbij onze topprioriteit.
Brocom wil het beroep van makelaar in de schijnwerpers plaatsen bij het brede publiek en ARAG zal die missie ook in 
de toekomst blijven ondersteunen!

DE PARTNERMAATSCHAPPIJEN
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Architas ondersteunt Brocom, omdat we ervan overtuigd zijn dat de makelaars onze beste partners zijn om discretio-
nair beheer beschikbaar te maken voor een groot publiek.  
Als een makelaar de voorkeur geeft aan BOAR of Leven, dan kan Architas een ideale aanvulling zijn voor diens basisac-
tiviteiten.

De makelaars kunnen hun klanten via Architas een dienstverlening met veel toegevoegde waarde bieden zonder dat 
dit extra werk van hen vraagt, omdat wij alle wettelijke verplichtingen op ons nemen.   
Zoals de makelaar voor zijn klant voor een welbepaald risico de beste oplossing zoekt in het ruime aanbod bij de verze-
keraars, zo gaan wij voor onze klanten op zoek naar de beste fondsen uit het uitgebreide aanbod bij de assetmanagers. 
Vervolgens bundelen we deze in een goed gestructureerde portefeuille.

Toen Brocom 25 jaar geleden opgericht werd, was Athora Belgium (toen Generali Belgium) één van de medeoprichten-
de maatschappijen. We moesten er gewoon bij zijn: trouw aan onze roeping als 100% makelaarsbedrijf konden we elk 
initiatief ter ondersteuning van de professionele verzekeringsmakelaar enkel toejuichen en zo veel mogelijk steunen. 
En dat zijn we de voorbije 25 jaar blijven doen.  

Vandaag is Brocom een merk. Meer zelfs: een kwaliteitslabel. Het logo benadrukt de toegevoegde waarde van de 
makelaar en is uitgegroeid tot een garantie voor onafhankelijk advies, professionalisme en verdediging van de consu-
mentenbelangen. Dit imago is het resultaat van de inspanningen die Brocom heeft geleverd, door 25 jaar systematisch 
te wijzen op de grote waarde van de professionele makelaars, dankzij tal van campagnes en een intense activering. 
Een recente studie heeft aangetoond dat het marktaandeel van de makelaardij stijgt, ondanks de zeer actieve aan-
wezigheid van de andere distributiekanalen. Niettegenstaande de toenemende digitalisering van de maatschappij 
waarin we leven, blijft menselijk contact cruciaal voor de consument die op zoek is naar een verzekering. Brocom heeft 
ontegensprekelijk in grote mate bijgedragen tot dit resultaat.
 
Bravo voor Brocom, bravo voor de professionele makelaars. U kunt blijven rekenen op Athora Belgium ... de volgende 
25 jaar en nog veel langer.

Brocom ondersteunen is voor AXA altijd vanzelfsprekend geweest. Met onze strategie, die de makelaar in het hart van 
al onze activiteiten plaatst, is het cruciaal dat het grote publiek de reflex ‘verzekering = makelaar’ heeft. Grote media-
campagnes, aanwezig zijn op grote klantevenementen zoals Batibouw en het Autosalon, en tal van andere nationale 
en lokale initiatieven van Brocom versterken deze link of reflex.  Brocom ondersteunen betekent bijdragen aan de 
kracht van de makelaardij door de inspanningen en investeringen van al haar partners te combineren in zeer groot-
schalige acties.  
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Baloise Insurance is het resultaat van fusies van meerdere maatschappijen zoals Mercator, Avero, Nateus en recent ook 
Fidea. Allemaal werkten ze met onafhankelijke makelaars als distributiepartners. Baloise Insurance is dus een echte ma-
kelaarsmaatschappij en zet dan ook sterk in op het motto ‘Je Makelaar, Je beste Verzekering’. Dat wij daarvoor kunnen 
aansluiten op een platform zoals Brocom, waar makelaarsfederaties en makelaarsmaatschappijen de krachten bunde-
len om de toegevoegde waarde van de makelaar te promoten, vinden wij een uniek en fantastisch initiatief. Baloise 
stond aan de wieg van Brocom en heeft dit platform van bij het begin actief gesteund.

Samen met alle Brocom-partners zijn we er dan ook bijzonder trots op dat de makelaars de voorbije 25 jaar, tegen al 
het geweld van alternatieve distributiekanalen in, hun marktpositie met glans behouden en zelfs uitgebouwd hebben. 
Op naar de volgende 25 jaar!

Euromex participeert vol overtuiging in Brocom ten voordele van de consument. Goed verzekerd zijn veronderstelt 
gespecialiseerd en onafhankelijk advies. De consument moet daarvoor bij een professionele, onafhankelijke makelaar 
zijn. Het is dus superbelangrijk dat dit beroep ten volle gepromoot en ondersteund wordt, zodat zo veel mogelijk con-
sumenten de voordelen van een makelaar kennen en benutten. Voor die promotie en ondersteuning is Brocom het 
centrale, sturende en stuwende middel, al 25 jaar lang. En dit in overleg en constructieve samenwerking met alle be-
trokkenen: BROkers én COMpanies, makelaarsfederaties én partnermaatschappijen. Als gespecialiseerde rechtsbij-
standverzekeraar die het opneemt voor de belangen van zijn klanten, wil Euromex daar zijn steen(tje) aan bijdragen.  

Fidea heeft vanaf dag één met veel toewijding en middelen Brocom gesteund, want deze dynamische equipe verdient 
dat ook. We kwamen er vaak en graag over de vloer voor de meetings en werkgroepen, waarin de focus lag op één 
gemeenschappelijk doel: hoe kunnen we de makelaar versterken en bijstaan in zijn dagelijkse job? Dat vak wordt in-
teressanter in deze digitale tijden, waarin technologie, de jonge consument en de creatieve ondernemer onze sector 
steeds meer durven uit te dagen. Maar met 25 jaar ervaring op de teller en het vizier op de toekomst ben ik er gerust 
in: Brocom is de perfecte partner om de verzekeringsmakelaar klaar te stomen als dé unieke expert en adviseur in ver-
zekeringen. In het kantoor of via de chat, maar altijd in de buurt van de klant. 

Fidea en zijn medewerkers danken iedereen bij Brocom voor de fijne samenwerking van de voorbije jaren. We zien el-
kaar graag terug bij Baloise Insurance, waar we vanuit een nog grotere organisatie mee zullen werken aan de opdracht 
van Brocom: make the broker smart. Gefeliciteerd en veel succes!
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De juridische bijstandsverlener LAR ondersteunt Brocom, omdat dit platform de synergie tussen de verschillende
betrokken partijen in de verzekeringssector bevordert, waarbij iedereen baat bij heeft.
Brocom ondersteunen is de makelaardij ondersteunen. Sinds 1994 is Brocom dankzij een groot aantal communicatiecam-
pagnes geleidelijk aan uitgegroeid tot een symbool voor de makelaardij. Brocom is het merk geworden van de onafhan-
kelijke en zeer gespecialiseerde verzekeringstussenpersoon.

NN staat voor een persoonlijke aanpak. En daar maakt de makelaar voor onze klanten het verschil. Hij denkt mee op het 
ritme van de gebeurtenissen in hun unieke leven, geeft gedegen advies en beschermt wat hen lief is. Door hen fi nancië-
le gemoedsrust te bieden, draagt hij zijn steentje bij aan hun streven naar een lang en gelukkig leven.
Dit is een belangrijke opdracht, waarbij Brocom de makelaar al 25 jaar lang ondersteunt met professionele campagnes. 
Dankzij Brocom vinden tal van klanten hun weg naar de makelaar die hun geluk beschermt.

Verzekeringsmakelaars hebben een toekomst in het Belgische verzekeringslandschap. Maar deze toekomst krijgen ze niet 
voor niets: ze moeten er wel wat voor doen.
Hoe kunnen de makelaars deze toekomst verdienen?
1. Door de specialist in verzekeringsadvies en ontzorging te blijven, en deze positie zelfs te versterken.
2. Door hun organisatie op scherp te zetten, zodat de prijs die de klant voor hun dienstverlening betaalt competitief blijft 

ten opzichte van andere distributiekanalen.
3. Door in te spelen op de evoluerende (digitale) behoeften van de klant van morgen.
4. Door duidelijk aan de klant te zeggen dat hij het Brocom-label, het keurmerk van de verzekeringsmakelaar, uitdraagt.

Dit is geen individuele uitdaging voor elke makelaar afzonderlijk. Alle makelaars, beroepsverenigingen en verzekeraars 
moeten ze samen aangaan. Piette & Partners NV (PNP) deelt die ambitie en heeft er het volste vertrouwen in dat al die 
partners samen van deze uitdaging een succes kunnen maken.

Al tijdens de periode van de oprichting was Vivium (toen nog bekend onder andere namen) al overtuigd van het belang 
van Brocom, maar ook van de sterkte van de makelaar.
Reeds op dat moment zagen we een mooie toekomst voor de verzekeringsmakelaar, door zijn unieke relatie met de klant.
Ons geloof in Brocom hebben we ingevuld door steeds een actieve rol te spelen in alle mogelijke Brocom-organisaties. 
Zo hebben we de eerste voorzitter geleverd en rolde de eerste Brocom News bij ons van de persen.
De evolutie van de makelaardij heeft ons enkel maar gesterkt in onze overtuiging. We bleven alert voor de vele doembe-
richten over de toekomst van de makelaar, maar eigenlijk hebben we nooit getwijfeld. We zien namelijk dat de makelaars 
zich aanpassen aan de evolutie van het vak en aan de digitale ontwikkelingen. Dat betekent helaas niet dat iedere make-
laar al op het gewenste niveau zit, maar we zijn optimistisch voor de sector.
De voorbije jaren zien we het marktaandeel van de makelaar groeien. Mogelijk is hier een positieve kentering ingezet. 
Daarom zullen we ons engagement de komende jaren met dezelfde inzet en overtuiging opnemen.
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WAT DOET BROCOM?
www.brocom.be

Webinar

1.000 makelaars 

volgen de webinars!

35.000 bezoeken in 2019, 
meest populaire pagina 
is ‘campagnemateriaal’
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www.makelaarinverzekeringen.be

171.000 bezoeken 
waarvan 20.502 zoekopdrachten 
naar een makelaar in 2019

Je Makelaar, Je beste Verzekering  
op sociale media

12.000 shares en 
1,8 miljoen views in 2019
37.599 clicks op banners in 2019
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Elektrische
step, fiets,
hoverboard…
Ik zorg dat je goed 
verzekerd bent.

www.makelaarinverzekeringen.be

#BedanktMakelaar

Een 
aanvullend 
pensioen?
Ik bied je een oplossing 
op maat aan.

#BedanktMakelaar

www.makelaarinverzekeringen.be

www.makelaarinverzekeringen.be

#BedanktMakelaar
om zo snel in
mijn verzekering
te duiken!

Waterschade?Je Makelaar, Je beste Verzekering 
in het straatbeeld

Je Makelaar, Je beste Verzekering  
op het Autosalon en Batibouw

Affi  checampagnes 
in 10.000 bushokjes

100.000 zakken uitgedeeld, 
3.200 leads in 2018 en 2019
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Je Makelaar, Je beste Verzekering  
in de pers

Je Makelaar, Je beste Verzekering  
op televisie en radio

Lentereeks Kanaal-Z 2019:
 1,7 miljoen kijkers

70 referenties 
in de pers in 2019

Het Nieuwsblad

boek brocomNL.indd   61 27/05/20   10:49



62

DE RESULTATEN
Er worden inderdaad heel wat inspanningen geleverd om ‘Je Makelaar, Je beste Verzekering’ bekend te maken bij het 
grote publiek. Het is belangrijk om na te gaan welke resultaten dat oplevert.
‘Aan wie denk je als je een verzekering wilt afsluiten?’ Op die vraag antwoordde 30% van de consumenten ‘de verzeke-
ringsmakelaar’. Een hoog cijfer in vergelijking met de andere distributiekanalen: vijf keer meer dan via een bank en acht 
keer meer dan via het internet.

Als je de naambekendheid van ‘Je Makelaar, Je Beste Verzekering’ onderzoekt, stel je vast dat 35% van de consumenten 
deze slogan kent. In 2015 was dit nog 20%. Met 35% doet ‘Je Makelaar, Je beste Verzekering’ het even goed als een 
middelgrote verzekeringsmaatschappij in België. 

Als we aan de consument vragen met welke waarden die de verzekeringsmakelaar associeert, komen duidelijk ‘be-
kwaamheid of competent zijn’, ‘bereikbaarheid’ en ‘beschikbaarheid’ naar voren. Deze waarden keren ook steeds in de 
mediacampagnes terug.

Assuralia-studie
Deze waarden vallen duidelijk in de smaak bij de Belgen. Uit de recentste studie van Assuralia over de distributiekana-
len voor verzekeringen (verschenen eind januari 2020) blijkt dat de verzekeringsmakelaar voor het tweede jaar op rij 
marktaandeel gewonnen heeft.

Iets meer dan de helft van de levensverzekeringen en schadeverzekeringen wordt afgesloten en beheerd door ver-
zekeringsmakelaars (50,6%). Bij de schadeverzekeringen vertegenwoordigden de verzekeringsmakelaars in 2018 een 
indrukwekkend marktaandeel van maar liefst 61,2% (in 2017 was dit 60,80%). Hierdoor zijn zij veruit de populairste 
verzekeringspartner. Bij de levensverzekeringen klimmen de makelaars op naar 42,5% (nog 41,6% in 2017), waardoor 
ze hier ook op de eerste plaats staan.

De verzekeringsmakelaars gaan er globaal op vooruit en zorgen zelfs voor 14,18 miljard euro aan premie-inkomsten! 
De totale omzet (premie-incasso) steeg met 4,4% of 1,2 miljard euro. De banken en exclusieve verzekeringsagenten 
groeiden met 2,2% (175 miljoen euro) en de directe verzekeraars met 3,5% (192 miljoen euro). De verzekeringsmake-
laars gingen er met 6,1% op vooruit, goed voor 821,3 miljoen euro extra.
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Rapport van de ombudsman 
Uit het rapport van de Ombudsman Verzekeringen 2018 blijkt dat het aantal vragen tot tussenkomst in verband met 
verzekeringstussenpersonen met 8% is gedaald ten opzichte van het jaar voordien (678 in 2018). Het aantal vragen in 
verband met verzekeringsproducten en verzekeringsmaatschappijen is dan weer met hetzelfde percentage gestegen 
(5765 in 2018).

Als we de klachten in verband met de gsm-verzekering niet meetellen, zou het aantal dossiers in verband met de ver-
zekeringstussenpersonen (onder wie verzekeringsmakelaars) zelfs nog kleiner zijn.  
 
Veel klachten worden namelijk onmiddellijk opgelost tussen de consument en de verzekeringsmakelaar. Die laatste 
staat dicht bij de klant en reageert proactief op mogelijke problemen bij een verzekeringsmaatschappij. Hij voelt goed 
aan wat er bij de klant leeft en door zijn expertise en onafhankelijke aanpak kan hij veel problemen in de eerste lijn én 
op een menselijke manier oplossen.

Bovendien is er de toenemende professionalisering van de verzekeringsmakelaars en hun medewerkers. Ze zijn wette-
lijk verplicht om zich op verzekeringstechnisch en op wettelijk vlak regelmatig bij te scholen, en dat werpt zijn vruchten 
af. Die opleiding is ook nodig, want de Europese en de Belgische regelgevingen leggen verschillende verplichtingen 
op die de verzekeringsmakelaars moeten naleven. Zo is voor hen de informatie- en adviesplicht een kerntaak bij het 
afsluiten van een spaar- of beleggingsverzekering. 

Succesrijke mediacampagnes
Het gaat hier om zowel de klassieke mediacampagnes (bushokjes, affiches …) als de onlinecampagnes. Na elke cam-
pagne ziet men bijvoorbeeld dat ‘Je Makelaar, Je beste Verzekering’ op het vlak van ‘informatie delen’ het beter doet dan 
de campagnes die de sector organiseert. De campagnes ‘Je Makelaar, je beste Verzekering’ zetten 17% van de consu-
menten aan om een verzekering af te sluiten bij een verzekeringsmakelaar.

Dat de campagnes gesmaakt en erkend worden, blijkt ook uit de drie DECAVI-prijzen die ‘Je Makelaar, Je beste Verzeke-
ring’ won voor de beste publiciteitscampagne zowel in Leven als Niet-leven.
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BROKER 4.0

Zittend van links naar rechts: Kelly Schamphelaere (FVF), Annie Courbet (Brocom), Marc Simons (Brocom).
Staand van links naar rechts: Patrick Cauwert (Feprabel), Vincent Becker (AddRetail) en Wim Lenaerts (PWC).
Jan Velinden (Capgemini) ontbreekt op de groepsfoto.
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DE MAKELAAR VAN MORGEN 
ZAL FYGITAAL ZIJN

De verzekeringsmakelaar moet meer middelen inzetten dan alleen digitale als hij wil inspelen op de evoluerende be-
hoeften van zijn klanten. Laten we het dus niet meer hebben over de makelaar 2.0. Morgen zal de makelaar 4.0 moeten 
zijn! Dat is toch wat blijkt uit het rondetafelgesprek dat Brocom hierrond organiseerde met belangrijke actoren van  
de sector. 

In tegenstelling tot andere landen blijft de makelaardij in België het belangrijkste distributiekanaal voor verzekerings-
producten, gevolgd door bankverzekeraars en de onlineverkoop. Volgens een recente studie van Assuralia, de Beroeps-
vereniging van de Verzekeringsondernemingen, won de makelaardij nog marktaandeel in 2018: meer dan 50% van de 
verzekeringsproducten wordt verkocht via makelaars! Het marktaandeel van de makelaars blijft het hoogste voor de 
schadeverzekeringen (61,2%), maar de makelaars winnen ook terrein op het vlak van levensverzekeringen (marktaan-
deel van 42,5%).

De garantie van een professional

De zesduizend makelaars in België hebben meer dan één pijl op hun boog om de digitalisering het hoofd te bieden. 
Klanten zoeken dan wel steeds meer informatie over verzekeringsproducten op het internet, maar vertrouwen meest-
al op een makelaar om een contract te sluiten. Ze vinden het namelijk belangrijk gerustgesteld te worden door een 
professional in een sector die complex blijft, om nog wat laatste tips te krijgen voor ze beslissen en vooral om bij een 
schadegeval terecht te kunnen bij een vertrouwenspersoon. 

Maar de digitaliseringstrend versnelt en de behoeften van klanten blijven veranderen. De makelaar mag niet vergeten 
om mee te evolueren. In het licht van deze uitdagingen lanceert Brocom (in samenwerking met de Vlaamse federatie 
FVF en de Franstalige federatie Feprabel) een concreet plan om de makelaar te ondersteunen bij deze ontwikkelingen. 
Dit plan is het traject ‘Broker 4.0’. De naam alleen al getuigt van de ambitie van de beroepsfederaties. Om dit te bespre-
ken, hebben we een rondetafelgesprek georganiseerd met vertegenwoordigers van de makelaars en van de verzeke-
ringsmaatschappijen, en specialisten uit de sector. Verslag van een gesprek waarbij de contouren van de makelaardij 
van de toekomst geschetst worden.

Broker 4.0: wat is dit? 

Annie Courbet, Managing & Marketing Director van Brocom, neemt als eerste het woord om ons meer concrete uitleg 
te geven over het ontstaan en de doelstellingen van het traject.

“Broker 4.0 is een ambitieus initiatief dat in 2017 werd gelanceerd in samenwerking met de federaties FVF en Feprabel. 
De doelstelling is heel eenvoudig, maar tegelijkertijd ook zeer complex: we willen inspelen op de behoeften van de 
nieuwe generaties en analyseren hoe de makelaar zich hieraan kan aanpassen. Er hebben meerdere gesprekken plaats-
gevonden met de partners en stakeholders van de verzekeringssector. Daarna volgden workshops met de makelaars 
en werden denkgroepen met consumenten opgericht. De conclusie is duidelijk: de verwachtingen van de klanten ver-
schillen dan wel naargelang van hun leeftijd, maar allemaal hebben ze nood aan de dienstverlening en het advies van 
een expert in de complexe materie die verzekeringen toch zijn. De jongeren vragen meer digitale interacties met hun 
makelaar, maar ze willen ook deskundig advies en bij een probleem eenvoudig, efficiënt en snel geholpen worden. “
“En op basis van de verzamelde informatie hebben we het traject van de makelaar 4.0 hertekend”, zegt Marc Simons, 
voorzitter van Brocom en commercieel directeur bij Vivium “En dat reikt verder dan dat van de makelaar 2.0. Er zijn 
immers verschillende fasen in het parcours van een klant die op zoek is naar een verzekering en de beschikbare interac-
ties/tools, die hem van dienst kunnen zijn en die hem tegelijkertijd een superieure klantenervaring kunnen aanbieden. 
Broker 4.0 of de makelaar van de toekomst is veel meer dan een digitale makelaar, hij is fygitaal”. 
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Annnie Courbet, Managing & Marketing Director bij Brocom Marc Simons, voorzitter van Brocom 
 en commercieel directeur bij Vivium

Waar vind ik 
mijn makelaar?

Waarom bij 
een makelaar 

gaan?

Wat kan mijn 
makelaar me 
aanbevelen?

Welk aanbod 
past het beste 

bij mij?

Hoe kan hij me 
helpen?

Er zijn verschillende fasen in het parcours van een klant die op zoek is naar een verzekering en de beschikbare interacties/tools, 
die van hem van dienst kunnen zijn en die hem tegelijkertijd een superieure klantenervaring kunnen aanbieden.
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üBlogs
üLanding page “Je 

Makelaar”
üSociale media
üWebsite makelaar
ü Newsletters

üCRM (gecibleerd aanbod)
üCheck-up
üVergelijkingen
üSimulaties
üEerste voorstellen

üOnline verkoop
üElektronische 

handtekening
üChat /chatbot
üVideoconference
üWebsite
üConsultatie 

klantentenzoneüKlantenzone
üApps
üBijstand

üGoogle SEO & SEA
üGoogle My Business
üMakelaarinverzekeringen.be
üZoekmotor makelaars
üSociale media
üCustomer reviews
üWebsite makelaar
üBanners

Broker 4.0 of de makelaar van de toekomst is veel meer dan een digitale makelaar, hij is fygitaal. Enkel digitale middelen in-
zetten zal niet genoeg zijn om in te spelen op de evoluerende behoeften van zijn klanten, ook niet bij de nieuwe generatie van 
klanten.  

Fysieke aanwezigheid vereist 

We waren natuurlijk nieuwsgierig hoe deze evolutie leefde bij de makelaars. 
Kelly Schamphelaere, CEO van FVF, geeft ons al enkele aanwijzingen: “De huidige situatie is een ware uitdaging voor 
de makelaars. Ze moeten zich blijven toespitsen op hun corebusiness, maar tegelijkertijd mee evolueren met de digi-
tale wereld. Ze moeten dus aanwezig zijn op het internet, schadegevallen meer digitaal kunnen behandelen en pros-
pecten die in de toekomst misschien klanten worden doeltreff end opvolgen. Tegelijkertijd moeten ze ook een fysiek 
kantoor hebben, want dat blijft essentieel voor de klant.” 

Kelly Schamphelaere, CEO van FVF
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Patrick Cauwert, CEO van Feprabel, haakt hierop in. 
Hij zegt: “De makelaars hebben nood aan begeleiding. Ze hebben de uitdagingen duidelijk begrepen, maar weten 
nog niet hoe ze die moeten aanpakken. Hiervoor moeten we gecentraliseerde tools in samenwerking met Portima 
uitwerken en onze krachten bundelen, zodat de oplossingen financieel haalbaar en nuttig zijn voor de makelaars. Want 
de Belgische markt is te klein om de concurrentie met elkaar aan te gaan via tools. Ook dat is de rol van de federaties: 
ervoor zorgen dat de individuele makelaars kunnen doen wat ze in hun eentje nooit zouden kunnen.” 

In tegenstelling tot de Franstalige federatie Feprabel, die resoluut voor Portima kiest, pleit FVF hier voor een ‘open’ markt 
zonder aan een bepaalde tool of pakket de voorkeur te geven. 

Patrick Cauwert, CEO van Feprabel

HOE ZIT HET MET DE INSURTECHS?

Rond de tafel is iedereen het eens over een open IT-systeem. Biedt de ontwikkeling van de Insurtechs in deze 
context de sector een mooie kans? 

Kelly Schamphelaere: “De federaties praten ook met de Insurtechs om oplossingen te zoeken. Hier pleit ik wel 
voor een ‘open markt’. “

Jan Verlinden (Capgemini) zegt: “De sector van de Insurtechs is enorm gediversifieerd, omdat ze zich toespitsen 
op specifieke behoeften. Denk maar aan het beheer van schadegevallen of van een welbepaald product. De 
makelaar zal keuzes moeten maken op basis van zijn behoeften.” 

Marc Simons: “Het is inderdaad belangrijk om aan de klanten (particulieren en bedrijven) een coherente end-to-
end oplossing te bieden om een positieve ervaring (fysieke en digitale) in hun relatie met hun makelaar te heb-
ben. Van het zoeken naar hun makelaar tot het afsluiten van een verzekering en de bijkomende dienstverlening.”

Het is duidelijk dat vooralsnog geen enkele Insurtech een globale oplossing voor de makelaars voorstelt. Hun 
oplossingen moeten dus worden geïntegreerd in een coherent ecosysteem dat alle huidige tools van de make-
laars bevat.
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Naar een open digitaal systeem

“De verzekeringsmaatschappijen hebben ook initiatieven genomen in die zin”, aldus Marc Simons. “Ook al twijfelt 
niemand vandaag nog over de toegevoegde waarde van de makelaar, toch is het duidelijk dat hij nood heeft aan on-
dersteuning en tools om nog beter advies te kunnen geven.” 

Maar Kelly Schamphelaere reageert: “Er is ook samenhang nodig. Als elke maatschappij een ander systeem heeft, 
wordt het er niet makkelijker op voor de makelaar!”  

Patrick Cauwert is het hiermee eens: “Vandaag denken de verzekeringsmaatschappijen dat ze een concurrentievoor-
deel hebben dankzij hun tools, maar dat is niet zo! Ze zouden kunnen profiteren van een zeker schaalvoordeel (of 
gewoonweg kunnen besparen) door de krachten te bundelen en gemeenschappelijke tools te ontwikkelen die het 
ecosysteem van de verzekeringsmakelaar efficiënter en dus productiever maken.” 

Marc Simons nuanceert dit: “Er is inderdaad een open systeem nodig, maar geen uniek systeem. We mogen de creati-
viteit en de bijzondere troeven van elke verzekeringsmaatschappij niet inperken!”  

Jan Verlinden, directeur van de verzekeringssector bij het consultancykantoor Capgemini, bevestigt dit: “Alle actoren 
moeten beseffen dat ze moeten evolueren naar een open digitaal systeem. Dat is de toekomst.” 

Iedereen rond de tafel lijkt er dus mee in te stemmen dat de tools coherent zullen moeten zijn. En op de vraag wie 
vandaag de rol van integrator kan vervullen of wie het systeem kan aansturen, keert bij de meeste deelnemers van het 
gesprek één naam vaak terug en dat is Portima. 
“Het is aan hen om een open structuur te creëren. Ze moeten een open standaard uitwerken voor de makelaars, zodat 
end-to-end oplossingen voor de eindklanten ontwikkeld worden”, besluit Jan Verlinden. 

Jan Verlinden,  
expert verzekeringssector
 bij Capgemini
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Complex product zoekt expert

Portima moet dus volgens Jan Verlinden zijn rol spelen als dienstverlener aan de makelaar, zodat die nog dichter bij zijn 
klant kan staan. Dit gezegd zijnde: klanten zijn momenteel nog erg tevreden over hun makelaar. 

Wim Lenaerts, specialist verzekeringssector bij het consultancykantoor PwC: “Volgens één van onze studies lijkt de 
relatie van de klant met zijn makelaar goed te zijn. Ongeveer 80% van de klanten heeft vertrouwen in zijn makelaar. 
De keuze van de makelaar is gebaseerd op zijn competenties en op vertrouwen, meer dan op de digitale aspecten. 
Zelfs meer dan 60% van de jongeren verkiest fysiek contact op de belangrijke momenten van het leven, zoals bij de 
aankoop van een huis bijvoorbeeld. Dit cijfer bevestigt de wereldwijde tendens dat driekwart van de mensen over de 
hele wereld meer fysiek contact zoekt naarmate de technologische aspecten verder evolueren. En op verzekeringsvlak 
bestaan er uiterst complexe producten die de technologie zou moeten vereenvoudigen voor de klant. Broker 4.0 moet 
dus een nieuwe ervaring aanreiken in de relatie tussen de klant en zijn makelaar.”

Hoe kunnen de makelaars zich concreet verbeteren om sterker te zijn ten aanzien van hun klanten? 
Wim Lenaerts gaat verder: “Ze moeten bijvoorbeeld werken aan hun communicatie. Concreet kunnen ze automati-
sche herinneringen programmeren in hun systeem, meer gebruikmaken van e-mail, apps of klantenzones, soms een 
beroep doen op experts voor meer complexe aangelegenheden of werken aan de betrokkenheid van hun medewer-
kers, die hun belangrijkste ambassadeurs zijn.” 

Jan Verlinden gaat verder: “De klant wil advies en een eerlijke prijs. Een verzekering is een complexer product dan een 
banklening bijvoorbeeld. De makelaar heeft hier dus zeker een rol te spelen. Maar die denkt doorgaans dat hij enkel op 
het moment van een schadegeval een meerwaarde betekent. Hij moet de klant uiteraard begeleiden, maar voor de 
makelaar is de verkoop het moment van de waarheid.” 

BEDREIGING OF KANS?

Verzekeringsproducten worden steeds vaker online 
verkocht. Is dit niet eerder een bedreiging dan een kans 
voor de sector? “Een verzekering is een nevenproduct 
bij een ander product, zoals een wagen of een huis. 
Andere actoren zijn vandaag sterker op digitaal vlak en 
beginnen online verzekeringsproducten te verkopen, 
gekoppeld aan hun producten. Immoweb en Amazon 
doen dat bijvoorbeeld”, benadrukt Jan Verlinden. 

Vincent Becker, Head of Digital bij AddRetail, kent de 
onlineverzekeringswereld goed aangezien hij in 2016 
Seraphin mee oprichtte. 

Hij zegt: “Er zijn producten die alleen online verkocht 
worden en zullen worden. Deze producten worden 
volledig geïntegreerd in een globaal aanbod. Voor 
deze producten heeft de makelaar een beperktere rol 
op verkoopvlak. Maar de makelaar heeft andere troe-
ven: advies, dienstverlening, toegankelijkheid en na-
bijheid. Een product aankopen kan online, maar alleen 
eenvoudige of aanvullende producten zijn geschikt 
voor zo’n transactie. Voor de belangrijkste elementai-
re en meer complexe producten moet de klant zich 
kunnen richten tot een expert. De makelaar moet dus 
worden gepositioneerd als een expert die advies geeft, 
niet als een verkoper van producten.” 

Vincent Becker, Head of Digital bij AddRetail
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Wim Lenaers, expert verzekeringssector bij PWC

COMMUNICATIECAMPAGNE

De rol van Brocom bestaat er voornamelijk in de makelaar te promoten in de offline- en onlinemedia. Verandert 
de lancering van Broker 4.0. de situatie? 

Annie Courbet: “Ja. We zullen uiteraard media-investeringen blijven doen om de bekendheid van ‘Je Makelaar, 
Je beste Verzekering’ te vergroten en het imago van de makelaar op de markt te versterken. Maar daarnaast zul-
len we via SEO- en SEA-campagnes de potentiële klanten identificeren op het web. Al deze initiatieven moeten 
ervoor zorgen dat meer mensen online naar een makelaar zoeken. We zullen onder andere meer posten op de 
sociale netwerken om de toegevoegde waarde van de makelaar te benadrukken. En dit steeds met een link naar 
de zoekmotor op de website www.makelaarinverzekeringen.be. We willen de toegevoegde waarde van de ma-
kelaar benadrukken in de verschillende fases van de customer journey. Van pre-sales tot after- sales”.

Vincent Becker, die de digitale campagnes van Brocom uitwerkt, voegt er nog het volgende aan toe: “We zullen 
ook veel werk hebben om de makelaar op te leiden, of dat nu is via opleidingen, workshops, gerichte communi-
catie of een andere manier. De inhoud van de website www.makelaarinverzekeringen.be wordt ook uitgebreid 
om klanten makkelijker de juiste makelaar te helpen kiezen, aan de hand van blogs bijvoorbeeld. Ook een betere 
opvolging van de leads zal nodig zijn.” 

Marc Simons: “Een ander voorbeeld: we zijn ook van plan om digitale schermen te plaatsen bij de makelaars die 
dit wensen. Brocom, de verzekeringsmaatschappijen en de makelaar zelf zullen hiervoor inhoud aanreiken. En er 
is nog veel werk aan de manier waarop de makelaars ons campagnemateriaal gebruiken. Als alle makelaars actie 
ondernemen, staan we sterker dan de concurrentie.”
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De klant zal beslissen

U merkt het: er is dus nog veel werk aan de winkel voordat Broker 4.0 een feit zal zijn. Wanneer zullen we kunnen zeg-
gen dat dit het geval is? 

Patrick Cauwert: “Het is mijn droom dat Portima een transversale structuur creëert waardoor alle taken digitaal kun-
nen worden uitgevoerd met de makelaar en de klant. End-to-end. Alles moet worden ingepast in één tool, met daarbij 
eventueel extra opties. De maatschappijen moeten dan weer stoppen met te investeren in hun eigen tools voor de 
makelaars. Via die weg kunnen ze de makelaar aan hun maatschappij binden, dat klopt. Maar het risico bestaat dan 
dat we evolueren naar een situatie met verzekeringsagenten. De makelaar blijft het meest aangewezen en het meest 
gunstige distributiekanaal voor consumenten of ondernemingen. Maar dan hebben we echte makelaars nodig die 
over voldoende middelen en tijd beschikken om hun werk goed te doen. Want de grootste vijand van de makelaardij, 
dat is een niet-professionele makelaar.” 

Iedereen rond de tafel lijkt het daarmee eens te zijn.
 “Er moet inderdaad een ‘Zwitsers zakmes’ worden ontwikkeld om de makelaar te helpen, maar ook het traject tot daar 
moet worden uitgewerkt. Er moet een cultuur van constante innovatie tot stand komen en we moeten een disruptieve 
speler kunnen zijn”, voegt Wim Lenaerts eraan toe. 

Jan Verlinden herinnert aan het volgende: “De klant zal het voortouw nemen. Niet Brocom, niet de federaties. De klant 
is gewend aan bol.com en verwacht van de verzekeringsmaatschappijen hetzelfde serviceniveau.” 

Vincent Becker sluit af en bevestigt: “De markt zal bepalen op welke manier verzekeringen voortaan afgesloten wor-
den. Maar de klant zal de tools niet bepalen. Een open systeem zou in elk geval nuttiger zijn voor de makelaar, want zo 
zullen er taken verdwijnen waarbij hij geen meerwaarde heeft. Hij wordt vandaag betaald gewoon om een verzeke-
ringsproduct te verkopen, terwijl zijn toegevoegde waarde veel verder reikt.” 
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Brocom bestaat 25 jaar

Op 5 december 1994 wordt de coöperatieve vennootschap Brocom 
opgericht, op initiatief van de makelaarsfederaties Feprabel en FVF, 
en 22 verzekeringsmaatschappijen. Brocom – een samentrekking 
van ‘Brokers’ en ‘Companies’ – is een gezamenlijk operationeel plat-
form van de makelaars en de verzekeringsmaatschappijen.

Het logo van Brocom met het David-beeld is intussen geëvolueerd 
naar het blauwe vinkje met de slogan ‘Je Makelaar, Je beste Verzeke-
ring’. Het blauwe vinkje is momenteel niet meer uit het straatbeeld en 
de verschillende media weg te denken.

Wie had dit 25 jaar geleden durven denken? Het David-beeld, dat 
symbool stond voor de ‘onafhankelijke’ makelaar die moest opbok-
sen tegen de grote marktspelers, is vandaag helemaal niet meer van 
toepassing. ‘Je Makelaar, Je beste Verzekering’ is namelijk dé referen-
tie geworden in de verzekeringssector. Dat blijkt uit consumenten-
studies en de cijfers van Assuralia.

Dit boek is een terugblik op wat er de voorbije 25 jaar gebeurd is. 
Verschillende actoren komen aan bod. Tegelijkertijd kijkt het boek 
met het traject ‘Broker 4.0’ vooruit naar de verzekeringsmakelaar van 
de toekomst.   
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