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Wat staat u te wachten?  

• De consument van de toekomst 

• Perfect storm 

• Trends en ontwikkelingen 

• Toekomstbeeld van verzekeren 

• Thema’s voor de toekomst 

• Tips voor de adviseurs 

• Tijd voor visie en leiderschap 
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Vier ‘domeinen’ beïnvloeden de ontwikkelingen 
van financiële diensten 
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Distributie 

Wetten 
& 

Regels 

Techniek 
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Momenteel zijn al deze domeinen volop in 
beweging resulterend in een ‘perfecte storm’  



Publiek 

Boodschap: wie niet meegaat met de tijd …. 
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Muziekhandel 

Reisbureaus 

Uitgevers 

Telco’s 

Banken 

Videotheken 

… verdwijnt! 

Taxi-bedrijven 

Who’s next? 
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Wereld in beweging 

Bron: Trendrapport 2016 – 2018 / SMI 



De burger wordt de 
baas. Hij wil serieus 
genomen worden, 
neemt initiatief en 

zoekt naar beleving.  

1 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=puv6P4AMDFbRjM&tbnid=hsr5c9AuWVr3zM:&ved=0CAcQjRw&url=https://almere.d66.nl/2014/03/04/blog-via-co-creatie-onderwijs-en-ondernemerschap-naar-een-economisch-sterke-toekomst/&ei=GAQ1VJH3J8m7ygPn9YDQCQ&psig=AFQjCNFGePX3ehtcXM_GYT2_LbS5d35Grw&ust=1412846925277379


De maatschappij 
stevent af op een 

tweedeling tussen de 
vernieuwers en de 

behouders. 
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Nieuwe technologische 
ontwikkelingen zullen 

de maatschappij in 
toenemende mate aan 
elkaar gaan verbinden. 
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Duurzaamheid is het 
nieuwe normaal. 

Nieuwe initiatieven  
zijn meer regel dan 

uitzondering. 
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Goed, beter, best 
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“ We leven niet meer in een tijdperk van verandering,  
  maar in een verandering van tijdperken ” 

  Kwetsbaar 
  Delen 
  Samen 
  Intuïtie 
  Eenheid 
  Overvloed 
  Onbaatzuchtig 
  Samenredzaam 
  Lokaal 
  Gebruik 
  Transparant 
  Eenvoud   
  Klant leidend 
  Relevant 
  Welzijn 

De wereld van de 21ste eeuw 

Meer, meer, meer 

De wereld van de 20ste eeuw 

  Macht 
  Hebzucht 
  Ik 
  Ratio 
  Dualiteit 
  Schaarste 
  Ego 
  Zelfredzaam 
  Globaal 
  Bezit 
  Ondoorzichtig 
  Complex 
  Klant volgend 
  Autoriteit 
  Welvaart 
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Toekomstbeeld “verzekeringen 2018” 

1. Klanten willen “verzekerd zijn van” i.p.v. “verzekerd zijn tegen” 

2. Solidariteit verandert: tweedeling tussen zij die willen en zij die 
moeten 

3. Technische vooruitgang en delen reduceert het risico 

 
 

Klant 
 
 

 
 

Distributie 
 
 
 

1. Verschuiving van individueel / particulier naar zakelijk / collectief 

2. Tussenhandel gaat op zoek naar een nieuw bestaansrecht / 
nieuwe verdienmodellen 

3. Netwerken organiseren zich als een platform rondom de klant en 
diens motivatie voor zelforganisatie en nieuwe collectieven 

 
Organisatie 

 
 

1. De verzekeringstransactie loopt via de cloud en de blockchain 

2. Er ontstaan nieuwe risico’s als gevolg van digitalisering 

3. Start-ups en branchevreemde partijen creëren de   
vernieuwing in de markt 

Conclusie: zekerheden uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst 
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Thema’s voor de toekomst 

• Wat wordt de toekomst van solidariteit? 

• Hoe verandert privacy? 

• Hoever laten mensen de techniek in hun leven komen? 

• Zet private lease door? 

• Wordt block chain het leidende transactieprincipe? 

• Neemt de computer het routinematige werk over?  

• Kan je dmv kunstmatige intelligentie ook advies geven? 

• Wat verzekeren we nog wel en wat doen we zelf? 
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Wat als: 
De wereld GEEN verzekeringen meer nodig heeft? 
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Tips voor de adviseurs 2016 - 2018 

• Ontwikkel een visie op de toekomst 2018ev. Hoe zien verzekeringen er in 2018 
uit en wat is jouw rol daarin? Deel de visie (een hoger ambitieus doel) met 
iedereen die het wil horen.  

 

• Bepaal op welk terrein jouw onderneming waarde gaat toevoegen aan de 
klant? Kun je daarbij nieuwe verdienmodellen introduceren? 

 

• Implementeer de techniek / digitalisering tot in de kern van de onderneming. 
Trek creatieve mensen aan die in de digitale wereld  zijn opgegroeid. 

 

• Zorg dat je organisatie is ingericht om continu te kunnen veranderen. 

 

• Ga werken in netwerken. Concentreer je op de kerntaak en pak de regie daar 
waar nodig. Deel je assets met anderen (en vice versa). 

 

• Experimenteer en innoveer met externen (o.a. start-ups). 

16 maart 2016 



Publiek 

Niets doen is geen optie, want anders 
… beleven wij ook ons “Kodak-moment” 
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• Ontwikkel persoonlijk leiderschap 
 
• Bevrijd jezelf van oude instituties 
 
• Accepteer onzekerheid 
 
• Ontwikkel vaardigheden passend bij  
  deze nieuwe samenleving 
 
• Werk met gelijkgezinden samen in een  
   netwerk 
 
• Accepteer dat er geen kant-en-klare  
   oplossingen zijn 
 
• Zoek, leer en experimenteer 
 
 
 

Er staat ons een uitdagende toekomst te wachten,  
dus …. 

Het is nu tijd voor visie en leiderschap! 



Publiek 

Publiek Classificatie: 

Bedankt voor 
jullie aandacht 

Heb je nog vragen? Benader jouw accountmanager 

 

Hartelijk dank voor jouw aanwezigheid! 

Robert Witteveen 

http://www.haagsverzekeringscentrum.nl/


Contact? 

@RobertWitteveen 

nl.linkedin.com/in/robert01/ 

robert.witteveen@reaal.nl 

+31 – 622 41 9579 

http://nl.linkedin.com/in/robert01/
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