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The Offer You Can’t Refuse

Consultant in  transformatiepro-
jecten voor de verzekeringssec-
tor, Oxygen, organiseerde vorige 

maand het webinar: ‘the Offer You 
Can’t refuse’. “De customer journey en 
een excellente service worden nog be-
langrijker dan ooit tevoren,” zo werd 
gezegd.

De lockdown-light leerde ons een nieu-
we levensstijl. Maar voor wie verder wil 
kijken dan voor de hand liggende onge-
makken en voordelen, zowel op per-
soonlijk vlak als werkgerelateerd, liggen 
er heel wat kansen te wachten. Gastspre-
ker Steven Van Belleghem  beschreef de 
coronacrisis als de grootste oefening in 
online leven ooit. We deden werkelijk àl-
les online: informatie en entertainment 
zoeken, werken en vergaderen, met 
vrienden en familie communiceren en - 
uiteraard - winkelen. Alles wat digitaal 
een stapje vooruit stond, deed gouden 
zaken. Er kwam in een mum van tijd een 
nieuwe standaard, ‘the new minimum’ 
en het was simpelweg aanpassen of uit 
de boot vallen.

Als onze ‘business as usual’ ernstig 
wordt verstoord, welke services kunnen 
we dan aanbieden om zo snel mogelijk 
onze klanten (en eventuele toekomstige 
klanten!) tot nut te zijn? Steven Van Bel-
leghem haalde voorbeelden aan van on-

line retailers die de beste oplossing tot 
thuislevering hadden, zonder ook maar 
enig menselijk contact, die gouden za-
ken deden. Verzekeraars bieden services 
aan, zoals doktersgesprekken en voor-
schriften online, tot zelfs extra corona-
gerelateerde polissen die gekoppeld 
worden aan het huidig pakket van de 
klant. Dingen die in het oog springen en 
achteraf niet meer vergeten worden.

EEN NIEUWE KLANT

De klant is namelijk serieus veranderd. 
Terwijl we vroeger massaal keken en ver-
geleken, leek in deze periode de grote 
winnaar degene te zijn die over vier be-
langrijke aspecten had nagedacht:

• Een proactief aanbod
• Op maat van de klant
• Waar de klant zelf weinig moeite 

voor moet doen (zero effort)
• Via een onzichtbare interface

Met andere woorden: iets nuttigs aan 
de klant verkopen zonder dat die daar 
veel moeite voor moet doen, zonder fy-
siek menselijk contact. 

We kijken hierbij al eventjes in de toe-
komst. Willen we het voor de klant écht 
minimum effort maken, dan zou die 
eenvoudig “Hey Google, ik heb een reis-
verzekering nodig” moeten kunnen zeg-
gen. En dan kan jouw bedrijf maar best 
nummer één zijn in de zoekresultaten, 
mét positieve reviews, mét de meeste 
waarde voor de klant. Dit is toekomstge-
richt denken, dat maakt dat bij nieuwe 
onverwachte situaties we niet voor vol-
dongen feiten komen te staan. Zijn we 
daar al? Zijn we daar überhaupt naar 
onderweg?

EEN NIEUW BUSINESS MODEL

Het doel van elk bedrijf is winst maken, 
of je nu verzekeraar bent of iets anders. 
De huidige periode heeft echter een 
shift in focus met zich meegebracht. Het 
gaat niet zozeer om wat het doel van 

“Wie een goed product aanbiedt  
aan de juiste prijs, via automated interacties,  

kan een partner in life worden” 

Trendwatcher Steven Van Belleghem
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het bedrijf is. De focus moet liggen op 
wat de klant nodig heeft. De verzeke-
ringssector is altijd een product-focused 
business geweest. Wat wordt afgedaan 
als pakketten op maat zijn in feite nog 
steeds puzzels van verschillende stan-
daarddekkingen. Het wordt almaar be-
langrijker om die customer journey te 
overstijgen en onderdeel te worden van 
de life journey van de klant.

Steven Van Belleghem begrijpt dat grote 
spelers altijd makkelijker onverwachte 
situaties aan zullen kunnen. Er zijn ech-
ter ook factoren waar zij moeilijker op in 
kunnen zetten. Voor kleinere bedrijven 
zijn empathie, passie en creativiteit dui-
delijk assets. Steven noemde het zelf 
‘heartketing’ in plaats van marketing: 
zet het nut voor de klant centraal en niet 
het product. 

EEN NIEUWE TRADE-OFF

Het mag gerust ook breder gaan dan de 
klant alleen. Welke waarden vinden 
jouw klanten belangrijk? Je authentieke 
stem laten horen als bedrijf kan, en 
moet, maar verantwoordelijkheid ne-
men voor het algemeen welzijn van ie-
dereen is een ‘added value’ die niet meer 
weg te denken valt. Mensen zijn immers 
nog altijd maar mensen en maken hun 
keuzes vaak in eerste instantie vanuit 
hun eigen belang. Een eenvoudig voor-
beeld is plastic uit de wereld bannen. 
We zijn allemaal akkoord dat dit een 
goed idee is, maar we willen niet dat dit 
producten duurder maakt. Hoe zorgen 
we ervoor dat het geen of-of meer is, en 

wel een win-win? Van Belleghem ziet 
hier een duidelijke ‘train of thought’: 
“Wie een goed product of service aan-
biedt aan de juiste prijs, via automated 
interacties, kan een partner in life wor-

den voor de klant. Dan kan je beginnen 
met samen de wereld te verbeteren. Het 
andersom proberen, werkt niet.”

EEN NIEUWE VERZEKERAAR?

De grote vraag is dus waar je als verze-
keraar een meerwaarde kan bieden. Niet 
enkel in onzekere tijden of wanneer pro-
blemen de kop op steken, maar altijd, 
als partner in de life journey van de 
klant. Zolang iedereen hetzelfde doet, is 

er geen marktverschuiving. Zodra ie-
mand meer begint te bieden dan wat 
tot voor kort standaard was, moet je 
mee. Of wil je de pionier zijn waarover 
gesproken wordt, die de trend zet?

Een voorbeeld dat Steven Van Belleg-
hem aanhaalde, was de Nederlandse 
verzekeraar Centraal Beheer. Naast hun 
standaard taak als verzekeraar bieden ze 
een soort Uber voor klusjes aan. Deze 
service is niet enkel toegankelijk voor 
hun klanten. Ze zijn er zich zelfs bewust 
van dat 60% van de bezoekers géén 
klant is bij Centraal Beheer. Maar de 
hand die ze uitsteken naar niet-klanten 
maakt hen top-of-mind, en het platform 
creëert toegevoegde waarde. Een voor-
beeld van hoe je als bedrijf partner in life 
wordt, zelfs voor mensen die (nog) geen 
klant zijn.

De voorbije periode gaf ons een blik in 
wat tot voor kort misschien de (verre?) 
toekomst leek. En wat volgt nu? Keren 
we terug op onze stappen en gaan we 
weer naar ‘business as usual’? Of grijpen 
we alle opportuniteiten aan om als ver-
zekeraar het roer om te gooien, of op 
z’n minst na te denken over hoe we van 
extra waarde kunnen zijn voor onze 
klanten?

Brigitte De Ruysscher

“De focus moet liggen op wat de klant  
nodig heeft”

FutureprooF

Oxygen en Steven Van Belleghem hebben dezelfde visie over futureproof onder-
nemen: klantgericht denken, de nieuwste technologieën inzetten en tegelijk het 
menselijke aspect niet uit het oog verliezen. De balans vinden tussen deze drie 
pijlers is in de woelige COVID-19-periode van groot belang. Oxygen is er van 
overtuigd dat we niet meer terug kun-
nen naar ‘vroeger’.  Dirk Vervoort, al-
gemeen directeur bij Oxygen: “We 
kijken er naar uit om samen met de 
verzekeraars nieuwe tools te imple-
menteren, nieuwe technologieën te 
integreren en processen te finetunen.” 
Wie wil, kan het webinar integraal 
bekijken op:  
https://www.oxygen.be/oxygen-for-
thought-inspiration-for-action/


