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verzekeren
in de 
nieuwe wereld
leo de boer, 30 november 2016

sociaal
techno-
logisch

politiek economisch

reputatie
regelgeving
gunfactor
stelseldiscussies
europa, brexit

mature market, consolidatie
new entrants, herverzekeraars

buying power distributie
nieuwe arbeidsmarkt, zzp

lage rente

smart “everything”
connectiviteit, data
cyber risk
artificial intelligence
blockchain

veiligheid
vergrijzing

peer2peer en solidariteit
transparantie
claimcultuur

Trends van alle kanten
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Waarom hebben verzekeraars het over innovatie?
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bronnen: DNB, Verbond van Verzekeraars

Technologie verandert ons leven

Waarom raakt dat verzekeraars?

Impact van technologie op verzekeren

Concrete acties: De Innovatieagenda

De rol van het Verbond van Verzekeraars

Verzekeraars op weg naar de toekomst
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technologie
verandert
ons
leven

1

• Smart homes
• Smart cities
• Smart mobility
• Smart industry
• Smart living
• Smart …

Alles wordt ‘smart’
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waarom 
raakt 
dat
verzekeraars?
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Wat anders wordt

• Bestaande risico’s veranderen
• Nieuwe risico’s ontstaan
• Schadeomvang
• Risico-inschatting en pricing
• Interne processen (administratie)
• Claimsmanagement
• Klantbediening
• Plek in de keten
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impact 
technologie 
op
verzekeren

3

digitale platformenblockchain

peer2peer autonome voertuigen

kunstmatige intelligentie

insurtech



5-12-2016

6

health/lifestyle smart industry

internet of things cyber risk

big data

klimaatverandering

impact blockchain

geen derde partij meer nodig?
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impact autonome voertuigen

nieuwe vragen rond aansprakelijkheid

impact insurtech

top of mind + positief voor sector: kansen én 
risico’s; verzekeraars evolueren mee
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de rol 
van 
het
verbond

4

Innovatie is de enige échte 
route naar versterking van 

de bedrijfstak. 
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2011: BCG-rapport - Meer energie steken in 
innovatie

2013: TNO - Oog voor innovatie

2016: Update TNO-rapport incl. Innovatieagenda

rol van het verbond

trends signaleren
innovatie faciliteren
ruimte creëren
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concrete
acties:
de
innovatieagenda
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Werken aan een cultuur van innovatie en 
verandering 

1

Opzetten van een kennisinfrastructuur voor 
innovatie 

2

Collectief wegnemen van blokkades 3

Collectief benutten van kansen 4

Oprichten van een advisory board 5

ACTIELIJNEN INNOVATIE-AGENDA



5-12-2016

11

Actielijnen 3 & 4

• Innovation journey
• Cyberverzekeringen
• Smart industries
• Solidariteit / big data
• Verzekeringsproblemen start-ups
• Dutch Digital Delta / blockchain
• Directe autoverzekering

Innovation Advisory Board
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verzekeraars
op weg
naar de
toekomst

6

In huidig businessmodel

• Polisvoorwaarden aanpassen
• Bestaande risico’s (her)beoordelen
• Nieuwe risico’s ontdekken
• Omgaan met Big Data
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Nieuwe businessmodellen

Cultuurverandering! 
Be prepared!

Element in 

ecosystemen

Orchestrator

ecosystemen

Insurance 

disrupted

Klantgericht 

verzekeren

stand alone

full-service 
dienstverlener

ecosystemen

risicodrager

Bron: BCG, 2015
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SMART INSURANCE

verzekeren
in de 
nieuwe wereld

aan de slag met elkaar 
én anderen!


