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Herkaderen 
voor groei

Broker Market Pulse Study 2021 voor Verzekeringen

Hoe interacties vergemakkelijken en
advies nog meer op maat kunnen helpen
om verzekeraars en makelaars samen te
laten groeien
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In 2021 voerde Accenture & Benthurst een kwantitatieve studie
uit over de Belgische verzekeringsmakelaars.

In totaal hebben 249 makelaars de enquête ingevuld, 
onvolledige enquêtes zijn niet in aanmerking genomen.

Dit onderzoek geeft een overzicht over het generieke
makelaarslandschap, geeft trends weer en creëert inzichten
over de problemen waarmee de Belgische
verzekeringsmakelaar momenteel geconfronteerd wordt.

Een kwantitatieve studie over de 
markt van verzekeringsmakelaars
in België
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Met de 
gewaardeerde
steun van

Deze studie werd
uitgevoerd door
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Het makelaarslandschap
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Het makelaarslandschap evolueert in het 
voordeel van de digitale makelaar

De makelaar is nog steeds sterk afhankelijk van verzekeringsmaatschappijen
voor een hoogwaardige klant en makelaarservaring. Voor de verzekeraar
blijven de makelaars het primaire distributiekanaal in België.

1.
Tevredenheid van de 
makelaar blijft stabiel

2. 
Consolidatietrend
houdt aan

3. 
Digitale & fysieke makelaar 
bestaan naast elkaar
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Tevredenheid van de 
makelaar blijft stabiel

Er is zelfs een lichte stijging in de gemiddelde
tevredenheid van makelaars over verzekeraars.

“Hoe waarschijnlijk is het dat u deze
verzekeringsmaatschappijen
aanbeveelt bij uw collega-
makelaars?” 
249 makelaars hebben geantwoord

#1 Tevredenheid van de makelaar blijft stabiel

4-3
in 2018

nps niet-leven
van naar

-100 100

116
in 2018

nps leven
van naar

-100 100
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#1 Tevredenheid van de makelaar blijft stabiel

Waarde voor je geld & 
productaanbod zijn de 
belangrijkste redenen
om samen te werken

29%

28%

8%

7%

5%

2018 2021

Productaanbod

Concurrerentiële tarieven voor
de klant (prijs/kwaliteit) 

Commerciële flexibiliteit in 
acceptatie

Imago van de verzekeraar

Rol en kwaliteit van de 
account manager

Top 5 samenwerkingsredenen tussen makelaar en
verzekeraar voor Niet-Leven
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Waarde voor je geld & 
productaanbod zijn de 
belangrijkste redenen
om samen te werken

#1 Tevredenheid van de makelaar blijft stabiel

33%

15%

14%

11%

8%

2018 2021
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Productaanbod

Concurrerentiële tarieven
voor de klant (prijs/kwaliteit) 

Financiële stabiliteit

Imago van de verzekeraar

Rol en kwaliteit van de 
account manager

Top 5 samenwerkingsredenen tussen makelaar en
verzekeraar voor Leven
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Consolidatietrend
zet zich voort

#2

17%
Gemiddelde fusie & 
overname in de 
voorbije 2 jaar

Gelijkaardige trend vergeleken met 
2018 (22%)

31%
Overweegt het 
overnemen van een
makelaarskantoor in 
de komende 2 jaar

13%
Overweegt te verkopen
in de komende 2 jaar

Makelaars die van plan zijn hun makelaarskantoor
in de komende 2 jaar te verkopen neigen meer
naar een derde partij koper dan naar familie.
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18%

15% 15%

18%

12%

8%

14%

0%

10%

20%

< 100.000
EUR

100.000 -
200.000

EUR

200.000 -
300.000

EUR

300.000 -
500.000

EUR

500.000 -
750.000

EUR

750.000 -
1.000.000

EUR

>
1.000.000

EUR

Jaarlijkse Omzet
Makelaarskantoor

Middelgrote en grotere
makelaarskantoren zijn
zichtbaarder op de markt.

Vertegenwoordiging van de 
jaarlijkse omzet
(verzekeringsgerelateerde
beloning) van de ondervraagden: 
~30% van de makelaarskantoren
heeft een omzet van minder dan 
200.000€ nu, terwijl dit vroeger
50% was van de ondervraagden
in 2018, wat de trend richting
grotere kantoren benadrukt.

#2 Consolidatietrend houdt aan

In 
vergelijking
met 2018
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51 jaar
Gemiddelde leeftijd
van de manager van 
een makelaarskantoor

In vergelijking met een gemiddelde
van 50 jaar in 2018, kan er 
statistisch geen dalende trend 
worden opgemerkt gedurende het 
onderzoek. Meerderheid van de 
managers (59%) is > 50+ jaar. 
Naargelang een kantoor meerdere
zaakvoerders heeft, kan men 
vaststellen dat de gemiddelde
leeftijd van deze 2de, 3de,… 
zaakvoerder afneemt ten opzichte
van de eerste zaakvoerder.

De tijd is 
gekomen om 
ervaring en de 
jongere
generatie te
combineren

2%

13%

25%

39%

19%

1%

<30j 30-39j 40-49j 50-59j 60-69j 70+j

2018 2021

Broker MPS 2021 voor Verzekeringen
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70%
van de makelaars hebben
maximum 5 werknemers

In vergelijking met 2018 is er een
verschuiving van de grootste categorie van 
<2 naar momenteel 4-5 werknemers
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#3 Digitale & fysieke makelaar bestaan naast elkaar

Menselijk contact 
blijft belangrijk

7%

6%

17%

23%

29%

45%

28%

46%

78%

12%

34%

31%

33%

37%

23%

53%

18%

20%

81%

56%

51%

42%

32%

31%

16%

1%

Chat / chatbot

App van een verzekeraar

Klantenzone

App van de makelaar (MijnMakelaar …)

Sociale media (LinkedIn, Facebook, ...)

WhatsApp / Messenger

Website

Video call (Zoom, Teams,…)

E-mail

Evolutie kanaal digitale interaties post-covid

Stijgend Dalend Stabiel Niet beschikbaar
12

Als gevolg van COVID-19, werden de 
face-to-face interacties vervangen en
vinden klantconnectie nog hoofdzakelijk
plaats via  "eerste generatie" digitale
interacties (video, e-mail, WhatsApp, ... ).

Dit bevestigt de noodzaak voor
makelaars om nog steeds persoonlijk en
één-op-één te connecteren met hun
klanten. Meer geavanceerde manieren
van interactie, zoals Chatbot, App en
Customer Zone, zijn voor de 
meerderheid niet beschikbaar wat wijst
op een marge naar meer innovatieve
digitale interacties.

Nu de wereld langzaam terugkomt van 
de pandemie zullen makelaars het juiste
evenwicht moeten vinden tussen fysieke
en digitale kanalen.
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Algemene toename in 
het aanbod van online 
functionaliteiten

De grootste stijging wordt waargenomen bij
schadeaangifte, polisadvies en
premiesimulatie.

#3 Digitale & fysieke makelaar bestaan
naast elkaar
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46%
50%

58%

22%

61%
67%

29%

69%

41%

24%

14% 18%
11%

43%

4% 6%

26%

5% 11%

33%

40%
32%

31%

35%

35% 27%

45%

26%
48%

43%

-40%

0%

40%

80%

01. Online
afspraak maken

02.
Premiesimulatie
aanvragen

03. Offerte
aanvragen voor
een nieuwe polis

04. Betalen van
premies van een
polis

05. Documenten
digitaal
ondertekenen

06. Raadplegen
bestaande
polissen

07. Wijzigen
gegevens
verzekeringspolis

08. Aangeven van
een schadegeval

09. Adviseren en
opvolgen van een
schade

10. De waarde van
beleggings-
verzekeringen
raadplegen

Online aanbieden Nooit aanbieden Aanbieden in de toekomst

Algemene toename in het aanbod van 
online functionaliteiten

#3 Digitale & fysieke makelaar bestaan naast elkaar

Post-salesPre-sales

31%

45%

29%

48%

28%

42%

2018
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Makelaarsgroei
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Hoe ziet de makelaarsmarkt van morgen eruit?

Nu de wereld zich herpakt na de COVID-19 crisis zullen de hogere eisen van de makelaars aan de 
verzekeraars één van die veranderingen zijn die waarschijnlijk zullen blijven. Onder druk van 
hogere eisen van de eindklant, de door technologie gestuurde evolutie en een zeer concurrerend
marktlandschap, zullen makelaars sterk afhankelijk zijn van verzekeringsmaatschappijen en
makelaarstechnologieleveranciers om een hoge kwaliteit te leveren voor hun klanten. 

Uit de gegevens blijken de volgende vier focus domeinen voor de makelaars. 

1.
Focus op adviesrol

2. 
Open vizier naar
technologie-
partners

3. 
Groeimarge in 
klanten-
segmentatie

4. 
Interesse in aanbod
van diensten
dichterbij de 
traditionele business
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27%

27%

24%

10%

4%
4%

4%

Probleemoplosser

Lokale nabijheid

Verzekeringsspecialist

Digitale nabijheid

Proactieve adviseur

Bredere dienstverlener voor 
volledig advies

Makelaars willen zich
concentreren op de adviesrol
en dicht bij hun klanten staan. 

#1 Focus op adviesrol

Makelaars zijn op zoek naar
administratieve ondersteuning
van verzekeraars

Welk profiel beschrijft jouw
visie op de toekomstige rol
van de makelaar?

Copyright © 2021 Accenture. Alle rechten voorbehouden. 17
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#1 Focus op adviesrol

5%

6%

10%

10%

10%

14%

17%

2018 2021

Administratieve efficiëntie
& transparantie blijven de 
grootste last

Administrative efficiëntie

Toegankelijkheid en opvolging van de 
oplossing door de interne diensten

Goede IT-oplossingen in het 
belang van de makelaar

Rol en kwaliteit van de 
account manager

Concurrentiële vergoeding 
voor de makelaar

Commerciële flexibiliteit in 
acceptatie

Concurrentiële tarieven voor de 
klant (prijs/kwaliteit)

Top 7 verbeteringspunten tussen makelaar en verzekeraar
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Makelaars zijn zeer tevreden over 
het huidige gebruik van 
verschillende beheerpakket
systemen

#2 Open vizier naar technologiepartners

Voor de eerste keer
staan makelaars
positief tegenover
insurtechs

40%

33%

47%

36%

13%

33%

2021

2018

(Zeer) 
tevreden

(Zeer) 
ontevredenNeutraal

66%

van de makelaars is (zeer) 
tevreden over hun
beheerpakket systeem, 
de belangrijkste reden
voor een overstap van 
beheerpakket zou de prijs
of technische
moeilijkheden zijn. 

In vergelijking met 2018, 
staan makelaars nu meer
open voor insurtechs, 
maar hun oplossingen
worden (nog) niet
gebruikt op een
dagelijkse basis (64% van 
van de ondervraagden
maakt geen gebruik van 
een insurtech).
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2%

3%

7%

9%

39%

40%

Verschillende waardeproposities tussen tooling: 
Insurtechs verbeteren efficiëntie vs 
Beheerpakket als CRM

#2 Open vizier naar technologiepartners 02

60%

70%

74%

77%

77%

82%

36%

23%

23%

20%

20%

14%

(Helemaal) Eens Neutraal (Helemaal) Oneens

VS

Belangrijkste waarde van beheerpakket op CRM en beheer
van polissen

Belangrijkste reden en toegevoegde klantwaarde van 
insurtechs wat betreft het gemak van naleving van de 
regelgeving

Ze verbeteren en vereenvoudigen
de nalevingsvereisten

Ze maken het updaten en
verzamelen van klantgegevens

eenvoudiger

Ze verhogen de interne efficiëntie, en 
verlagen de kost van dienstverlening

Ze verbeteren de algemene
klantervaring

Ze verbeteren de verkoop-
en adviesstroom

Ze verhogen de efficiëntie vóór 
verkoop via het genereren van leads, 

Klantenbeheer (CRM)

Raadplegen en aanpassen van 
bestaande polissen

Onderschrijven van nieuwe
polissen

Opvolgen van een schade

Aangeven van een schade

Pre-sales flow (oriënteringsfase)
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Nichegroei primeert, maar retentie is even 
belangrijk voor kleinere kantoren

#3 Groeimarge in klantensegmentatie

#1

3%

2%

5%

3%

9%

2%

5%

6%

7%

10%

4%

4%

8%

17%

16%

Klein: omzet tussen 0€ 
- 300K €

Middelgroot: omzet 
tussen 300K - 750K€

Groot: omzet > 750K €

#2

Groei in specifieke segmenten 
(particulieren/zelfstandigen/ 

ondernemingen)

Behouden & bedienen van 
bestaande klanten

Verdere uitbreiding van de 
bestaande portefeuille

Groei in specifieke productdomeinen 
(pijlers)

Kostenbesparingen realiseren om de 
marge te vergroten/beheren

Waar ziet u in de toekomst het meeste potentieel voor uw
makelaarskantoor?
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#4 Interesse in aanbod van diensten dichterbij de traditionele business

Meeste interesse gaat
naar schadebehandeling

23%

31%

39%

48%

49%

50%

54%

66%

34%

38%

46%

34%

36%

29%

23%

21%

43%

32%

16%

18%

14%

22%

23%

13%

(Heel) geïnteresseerd Neutraal (Helemaal niet) geïnteresseerd

*Cyberproducten en
financiële risicoanalyse
worden enkel positief
onthaald door (middel)grote
kantoren

Hoe geïnteresseerd bent u in de volgende verzekerings-/polis 
gerelateerde producten of claim-gerelateerde diensten?

Copyright © 2021 Accenture. Alle rechten voorbehouden. 22

Schade diensten –
Brand/Eigendom

Duurzame spaar of 
beleggingsproducten

Analyse financiële 
risico’s*

Mobiliteitsverzekerings
producten

Cyber-producten*

Diensten voor fraudeanalyse

Huisdierverzekering

Autoreparatiewerkplaatsen van 
het merk van verzekeraars
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#4 Interesse in aanbod van diensten dichterbij de traditionele
business

Beyond insurance, 
producten voor
freelancers & senioren zijn
het meest relevant

27%

30%

32%

35%

42%

43%

36%

36%

37%

42%

39%

40%

37%

34%

31%

22%

19%

17%

(Heel) geïnteresseerd Neutraal (Helemaal niet) geïnteresseerd

Welke van de onderstaande nieuwe diensten of producten die verder
gaan dan traditionele verzekeringen, zou u aan uw klanten willen
verkopen?

Diensten/producten
voor senioren

Freelance economie gerelateerde
diensten/producten

“Smart” auto/huis/gezondheids-
producten/diensten

Advies over renovatiekosten
voor aankoop van een woning

Diensten voor
reputatierisicobeheer

Syndicus-diensten
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De weg vrijmaken
naar nieuwe kansen
voor makelaars
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De weg vrijmaken naar nieuwe kansen voor 
makelaars
Het verzekeraarspartnerschap dat uitblinkt in het afstemmen van hun diensten en
producten op de huidige behoeften van makelaars en klanten zal de sleutel zijn voor
verdere groei en het creëren van vertrouwen bij de makelaar.
De volgende vier strategieën zijn essentieel voor het verder versterken van de positie van
verzekeraars bij hun makelaars:

1.
Aanbieden van 
de juiste tools 
aan de 
makelaars

2. 
Speel een
sleutelrol in het
ecosysteem

3. 
Creëer
flexibiliteit
in je team

4. 
Vereenvoudig het
product aanbod en
verbeter de
ervaring
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Hartelijk dank!

Lees het blogartikel – Link

Meer diepgaande inzichten? Contacteer ons:
Accenture | benthurst.com | fvf.be | feprabel.be | 
www.bvvm.be

https://www.accenture.com/be-en/blogs/belux/insurance-broker-market-survey-2021
https://www.accenture.com/be-en/industries/insurance-index
mailto:sales@accenture.com
https://www.benthurst.com/
https://www.fvf.be/
https://www.feprabel.be/
https://www.bvvm.be/
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Appendix
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Het makelaarslandschap

Appendix

- Consolidatietrend houdt aan

- Verdeling van inkomsten

- Activiteiten & concurrentie

- Interne organisatie
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Toename van makelaarskantoren met 2 of meer
zaakvoerders
Bij de meerderheid van de makelaars (57%) wordt de leiding gedragen door slechts 1 zaakvoerder, slechts een kleine
(stijgende) groep (14%) heeft meer dan 2 zaakvoerders. Zodra een kantoor 4 of meer medewerkers heeft, stelt men vast dat
het aandeel ten opzichte van zelfstandigen sterk stijgt.

Consolidatietrend houdt aan

65%

28%

7%

57%

30%

14%

0%

20%

40%

60%

80%

1 2 3+

Aantal zaakvoerders* in verzekeringen per kantoor 
(2021)

2018 2021

48%
36%

76%

52%
64%

24%

0%

50%

100%

<2 2-3 4+

Aantal zelfstandigen/bedienden** per kantoor (2021) 

Bedienden Zelfstandigen

*Full Time Equivalent
**Full Time Equivalent: noteer dat dit zowel voor zelfstandigen en bedienden in verzekeringen gaat, als in andere 
nevenactiviteiten
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Middelgrote en grote makelaarskantoren 
worden zichtbaarder

Consolidatietrend houdt aan

40

91

107

129
112

164 155

0

50

100

150

< 100.000
EUR

100.000 -
200.000

EUR

200.000 -
300.000

EUR

300.000 -
500.000

EUR

500.000 -
750.000

EUR

750.000 -
1.000.000

EUR

>
1.000.000

EUR

T
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o
u
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n

d
s

Omzet* per FTE (2021)

* Jaarlijkse omzet,vergoedingen uit verzekeringsactiviteit 

De meerderheid (70%) heeft maximum 5 werknemers, tussen de middelgrote en grote makelaarskantoren zijn er 
schaalvoordelen; de omzet per werknemer is gemiddeld dubbel zo hoog

18%
20%

32%

9%

5%

15%

<2 2-3 4-5 6-7 8-9 10+

Makelaars – per aantal werknemers (FTEs) (2021)
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Aparte leeftijdsdistributie met kantoren met 
meerdere zaakvoerders

Consolidatietrend houdt aan

Naargelang een kantoor met meerdere zaakvoerders kan men vastellen dat de gemiddelde leeftijd afneemt

1%

8%

22%

44%

24%

2%

<30j 30-39j 40-49j 50-59j 60-60j 70+j

Leeftijd 1e zaakvoerder (2021)

6%

19%

30%

34%

11%

1%

<30j 30-39j 40-49j 50-59j 60-60j 70+j

Leeftijd 2e zaakvoerder (2021)

30% 30% 30%

11%

<30j 30-39j 40-49j 50-59j 60-60j 70+j

Leeftijd 3e/4e/5e  zaakvoerder
(2021)
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‘Niet-Leven’ blijft meer dan ¾ van de 
verzekeringsinkomsten uitmaken

Verdeling van inkomsten

69%

82% 79% 83%
72% 75% 77%

31%

18% 21% 17%
28% 25% 23%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

<100.000 EUR 100.000 - 200.000
EUR

200.000 - 300.000
EUR

300.000 - 500.000
EUR

500.000 - 750.000
EUR

750.000 - 1.000.000
EUR

>1.000.000 EUR

Bron van inkomsten van de makelaar (2021)

Niet Leven Leven
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Aandeel van Zelfstandigen en Ondernemingen 
stijgt met de grootte van het makelaarskantoor

Verdeling van inkomsten

77%
70% 68% 67% 66% 64%

49%

13%
17% 19% 19% 21%

18%

18%

10% 13% 14% 14% 14%
17%

33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

< 100.000
EUR

100.000 -
200.000

EUR

200.000 -
300.000

EUR

300.000 -
500.000

EUR

500.000 -
750.000

EUR

750.000 -
1.000.000

EUR

>
1.000.000

EUR

Niet Leven

Particulieren Zelfstandigen Ondernemingen

71%
62% 65%

55%
49% 51%

35%

14%
25% 22%

24%
28% 26%

28%

15% 13% 13%
22% 22% 23%

37%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

< 100.000
EUR

100.000 -
200.000

EUR

200.000 -
300.000

EUR

300.000 -
500.000

EUR

500.000 -
750.000

EUR

750.000 -
1.000.000

EUR

>
1.000.000

EUR

Leven
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Door makelaars aangeboden activiteiten

Meerderheid van de makelaars (57%) heeft 1 hoofdactiviteit, verzekeringen. Bank – en krediet bemiddeling zijn top 2.

Activiteiten & concurrentie

1%

2%

3%

3%

6%

14%

29%

100%

Boekhouding

Leasing

Vastgoedbemiddeling

Andere

Advies inzake financiële…

Bank

Kredietbemiddeling

Verzekeringen

Som (%) per type activiteit aangeboden door makelaars
(2021)

0%

2%

11%

28%

57%

5

4

3

2

1

Aantal activiteiten per makelaar (2021)
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De belangrijkste concurrentie komt over het 
algemeen van de Bankverzekeraar, het directe 
verzekeringskanaal en andere makelaars. 

Activiteiten & concurrentie

1%

12%

12%

16%

30%

42%

88%

Nieuwkomers op de markt

Verzekeraars die samenwerken met partners

Vergelijkingswebsites

Verzekeringsagenten

Andere makelaars

Verzekeraars (rechtstreeks in contact met klanten)

(Groot)banken

“Van wie ondervindt u vandaag de grootste concurrentie op de makelaarsmarkt?”*

*Meerdere antwoorden mogelijk. Som (%) ten opzichte van de totale antwoorden. 
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Meer dan een derde geeft aan geen formele 
splitsing te hebben met betrekking tot de interne 
organisatie

Interne organisatie

33%

36%

15%

25%

11%

11%

27%

18%

12%

15%

34%

63%

Groot

Middelgroot

Klein

Interne organizatie– verdeling per makelaarskantoor*

Volgens customer journey

Per klantsegment (particulieren
/ zelfstandingen / bedrijven)

Per tak (Leven / Niet-Leven)

Er is geen formele opsplitsing

26%

15%

18%

42%

* Makelaarskantoor:
Groot: Omzet > 750K 
Middelgroot:  Omzet tussen 300K - 750K€
Kleing: Omzet tussen 0€ - 300K €

Verschil per makelaarskantoor:  hoe groter het makelaarskantoor hoe formeler de organizatie
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Digitale & fysieke 
makelaar bestaan 
naast elkaar

- IBP gebruik

- Naamsbekenheid & Leadgeneratie

- Beheerpakket

- Insurtechs

Appendix
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Kleine daling in gebruik van sectorcatalogus
(IBP)

IBP gebruik

24% 43% 33%

Hoe beoordeelt u het gebruiksgemak van de 
sectorcatalogus (IBP)? (2021)

(Heel) Tevreden Neutraal (Heel) Ontevreden

61%

39%

2018

57%

43%

2021

Gebruik van 
IBP

Geen gebruik
van IBP

De makelaars staan eerder neutraal tegenover het gebruik van de sectorcatalogus 
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Creëren van merkbekendheid

Makelaars vertrouwen vooral op mond-tot-mondreclame via bestaande klanten (83%) en slechts 12% doet niet aan (gerichte) 
promotie). Toenemend gebruik van andere promotiekanalen zoals sociale media naast de zoekmachine optimalisatie. 

Merkbekendheid

83%

42% 41% 40%

12% 11%
5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Mond-op-mondreclame
via bestaande klanten

Optimalisatie van de
website voor

zoekmachines

Promotie via sociale
media

Promotie via de lokale
gemeenschap

Ik doe niet aan
(gerichte) promotie

Betaald online
adverteren

Andere

Hoe creëert u naamsbekendheid voor uw makelaarskantoor?
(Meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Kleine stijging in het gebruik van lead generatie
3/4 van de makelaars die leadgeneratie (zou willen) gebruiken, zou deze willen ontvangen van websites van verzekeraars of 
Brocom

Leadgeneratie

20%
12% 11%

16%

65%

49%
41% 32%

15%

40%
48% 52%

2014 2016 2018 2021

IK GEBRUIK HET 
MOMENTEEL NIET, 
MAAR SLUIT NIET UIT 
DIT IN DE TOEKOMST 
WEL TE DOEN.

IK KRIJG REEDS 
PROSPECTEN VIA LEAD 
GENERATIE EN VOLG ZE 
ACTIEF OP.

IK ZAL HET NOOIT 
GEBRUIKEN.

7%

13%

16%

52%

78%

Andere

Google Ads

Prijsvergelijkingssites

Brocom:
makelaarinverzekeringen.be

Websites van verzekeraars

Van welke bron(nen) zou u willen dat de meeste van 

deze leads afkomstig zijn? **

*Leadgeneratie is het ontvangen van prospecten via andere websites, zoals websites van verzekeraars en prijsvergelijkingssites. 
** Meerdere antwoorden mogelijk.



Copyright © 2021 Accenture. All rights reserved. 42Broker MPS 2021 for insurance

Makelaars zijn heel tevreden over het huidige
gebruik van hun beheerpakket

Beheerpakket

(Heel) Tevreden

Neutraal

(Heel) Ontevreden

66%
van de makelaars is 
(heel) tevreden over 
hun beheerpakket, de 
meerderheid gebruikt
Brio

Beheerpakket systeem

BrokerCloud

4%

Geen

4%

Brio

69%

Eigen pakket

4%

Sigura / Cobra

12%

Verassnet

4%

Insusoft

4%

Andere

1%
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De belangrijkste reden voor een overstap van 
beheerpakket zou de prijs of technische 
moeilijkheden zijn

Beheerpakket

1%

7%

10%

13%

17%

24%

28%

Een mobiele app wordt aangeboden

Andere

Multitarificatie behoort tot de aangeboden functionaliteiten

Aansluiting en integratie met 3e partijen (zoals InsurTechs)

Gebruikvriendelijkheid

Het ondervinden van technische problemen

Prijs

Wat zou de belangrijkste reden zijn om naar een ander beheerpakket over te stappen? (2021)
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Voor de eerste keer staan makelaars positief 
tegenover insurtechs

Insurtechs

Top 5 insurtech in gebruik

20

21

21

26

26

Keypoint

e-Gor

PenBox

OpenBroker

Wegroup

40%

33%

47%

36%

13%

33%

2021

2018

(Zeer) 
tevreden

(Zeer) 
ontevredenNeutraal

In vergelijking met 2018, staan makelaars nu 
meer open voor insurtechs
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Representativiteit



Copyright © 2021 Accenture. All rights reserved. 46Broker MPS 2021 for insurance

Representativiteit
In het streven naar een zo representatief mogelijke steefproef 
werden zowel leden als niet-leden van de makelaarsfederaties 
aangeschreven. In deze editie hebben BVMM/UPCA 
makelaars ook deelgenomen. In totaal hebben 249 makelaars 
de enquête volledig ingevuld. 

Over deze studie

FVF
49%Feprabel

40%

UPCA/BVVM
7%

Other
4%

Samenstelling van 249 makelaars

0%

4%

8%

12%

16%

Regionale representatie

Survey

FSMA

Vergelijking tussen de 249 respondenten en het geheel 
van de geregistreerde verzekeringsmakelaars bij de 
FSMA op de dimensie ‘provincie’ toont een goede 
afspiegeling.
. 
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About Accenture

Accenture is a global professional services company with leading 
capabilities in digital, cloud and security. Combining unmatched 
experience and specialized skills across more than 40 industries, 
we offer Strategy and Consulting, Interactive, Technology and 
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