Leven Verzekeringen

Interview

e-GOR 2.0 met
actieve risicobewaking
voor alle klanten

2.0

R

ecent brachten de drijvende krachten achter het succesverhaal van
e-GOR – makelaar Maarten Dom,
zaakvoerder Joeri De Greef van Harukey en IT-bolleboos Gert Van Meerbergen – e-GOR 2.0 op de markt. Hoewel
de naam een kleine update suggereert,
bundelt e-GOR 2.0 tal van functionaliteiten en opvolgingsmogelijkheden voor
alle klanten van een makelaar, dus ook
voor de particulieren. Daarmee profileert het Leven-platform zich nadrukkelijk richting de brede makelaarsmarkt.

Intussen 9 jaar geleden werd opvolging
van het fiscale verzekeringsdossier van
bedrijfsleiders en eenmanszaken ingrijpend makkelijker voor Leven-makelaars
met dat cliënteel, dankzij de lancering
van e-GOR. In de daaropvolgende jaren
werd de performante digitale tool uitgebreid met de modules ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden, IPT, VAPZ en
POZ. Daaraan wordt niet geraakt: de
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nieuwe tool e-GOR 2.0 is bestemd voor
makelaars die hun particuliere klanten
Leven op professionele wijze willen adviseren en actief begeleiden bij het nastreven van hun financiële doelen in de onzekere tijden van vandaag.
Maarten Dom: “Bij de presentatie van
de formule e-GOR Start en van de pensioencomfort- en MiFID-modules in onze
tool in oktober 2020, stelden we inderdaad dat e-GOR-makelaars ook hun particulierencliënteel Leven op termijn gepast zouden kunnen adviseren en
opvolgen. De voorbereidingen daartoe
waren toen al enkele maanden aan de
gang.”
Joeri De Greef: “Tijdens de concrete
ontwikkeling hebben we stelselmatig
met hen overlegd, omdat we onze klanten niet alleen zien als gebruikers maar
vooral als onze ambassadeurs. Ook voor
e-GOR 2.0.”

Gert Van Meerbergen: “De meesten
maken er ondertussen al volop gebruik
van. De tijd is nu rijp om louter particuliergerichte makelaars ook de gelegenheid te geven ermee aan de slag te gaan.”
Hoe groot schatten jullie de belangstelling van de klanten voor e-GOR
2.0 in?
Maarten Dom: “Ik twijfel er niet aan
dat de consument er oor naar heeft.
‘Kunnen jullie ook een tool bouwen
waarmee mijn gezinspartner een helder
zicht krijgt op zijn of haar pensioenvoorzieningen, op de financiële implicaties
wanneer hij of zij ziek valt of overlijdt?
En waarom stopt mijn e-GOR-verhaal als
ikzelf met pensioen ga? Terwijl ik ook
dan behoefte heb aan gepast advies,
met name om slim om te gaan met de
uitgekeerde pensioenbedragen?’ Net als
vele collega-makelaars die onze oorspronkelijke tool gebruiken, kreeg ik her-
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fronteerd met een torenhoge inflatie
waarvan niet geweten is wanneer ze opnieuw op een normaal peil zal staan.
Geld op een spaarboekje brengt al jaren
niets meer op, maar paradoxaal genoeg
zijn de spaartegoeden wel enorm gestegen tijdens de coronacrisis. Klanten zoeken net als vroeger rendement. Maar in
de huidige context is dat niet of nauwelijks te vinden in Tak 21-producten. En
dus kijkt men ‘over het muurtje’ naar Tak
23-oplossingen die tegenwoordig in alle
varianten te vinden zijn. Tegenover de
rendementskansen van een Tak 23-fonds
staat echter het risico op kapitaalverlies.
Een makelaar die gedegen advies aflevert
en dit nadien ook consequent opvolgt, is
meer dan ooit een meerwaarde.”
De klanten krijgen een helder overzicht van hun beleggingen,
met inbegrip van de risicoklasse en de waarde

In welke mate komt e-GOR 2.0 de
makelaars ten goede?
Gert Van Meerbergen: “Voor velen
is Tak 23 een sprong in het diepe waaraan ze zich eerder niet waagden door
de strikte MiFID-regelgeving inzake
klantopvolging en doordat ze niet per se
beleggingsspecialisten zijn. Makelaars
worstelen vaak met de vertaling van
deze nieuwe rol naar een aangepaste
kantoororganisatie en werking die hen
toelaat probleemdossiers snel te detec-

Ook de beleggingen per doel zijn een welgekomen geheugensteuntje voor de klant

haaldelijk deze en soortgelijke vragen
van klanten. Mensen zijn echt wel met
die materie bezig.”
Gert Van Meerbergen: “Bovendien
zijn de consumenten van vandaag niet
alleen begaan met hun pensioen, of
met hun financiële zekerheid in geval
van ziekte bijvoorbeeld. Ze hebben meer
dan vroeger oog voor wat je ‘de vreugdes des leven’ kunt noemen: een appartement aan zee voordat ze 50 of 55 zijn,
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een luxueuze camper om frequenter
mee te reizen, een financieel duwtje in
de rug voor de kinderen als ze het huis
uit gaan, om het bij die voorbeelden te
houden.”
Joeri De Greef: “Tegelijk vragen velen
zich af hoe ze die plannen, die dromen,
ooit gerealiseerd krijgen. De financiële
markten zijn vaak erg volatiel, crashes
volgen mekaar sneller op dan vroeger. En
sinds kort worden we opnieuw geconapril 2022

teren en vervolgens vlot te kunnen communiceren met de betrokken klanten als
de omstandigheden het vereisen. Dat
lukt vandaag niet meer zonder performante software.”
Maarten Dom: “Met e-GOR 2.0 kunnen de makelaars op een zeer toegankelijke en visueel heldere manier de dialoog met de klanten aangaan. De
vergelijkbare initiatieven op de markt

“

de data in e-GOR een prijsgunstig financieel plan kan uitwerken. Het is zo geconcipieerd dat de klant geen rapport
van tientallen pagina’s moet doorworstelen. De makelaar is hierbij trouwens
uiteraard ideaal geplaatst om daar de
gepaste toelichting bij te geven.”
Maarten Dom: “Maar onze tool zal
nooit een instrument voor financiële
planning worden. Wat ons drijft is aan

e-GOR 2.0 ontzorgt makelaars bij het
opvolgen van de volledige Leven-portefeuille

”

opereren vaak onder de vlag van financiele planning. Die term op zich insinueert
automatisch een complexer verhaal, wat
de modale klant afschrikt. Die denkt:
‘Dat gaat me geld kosten, dat is niet
voor mij weggelegd, mijn financiële
middelen reiken niet zover ...’ We hebben niets tegen de kantoren die de weg
van de financiële planning inslaan, laat
dat duidelijkheid zijn.”

een bredere groep van makelaars die
Leven-producten aanbieden, een middel
aan te reiken om de uitdagingen van ‘de
nieuwe wereld’ te trotseren. We zijn ervan overtuigd dat ze met e-GOR 2.0 hun
klanten daadwerkelijk kunnen helpen
om de golven van de financiële markten
aan te kunnen.”

Joeri De Greef: “Integendeel zelfs. We
zijn in onderhandeling met een derde
partij die dankzij de doorstroming van

Joeri De Greef: “Een zeer belangrijk
maar zeer ondergewaardeerd element
in gepast financieel advies is de profiel-

Hoe gaat dat concreet in zijn werk?

test. De makelaars nemen die test wel
degelijk af om aan de compliancevoorwaarden van MiFID te voldoen. Maar, en
ik wil niemand met de vinger wijzen,
hoe vaak wordt daarna nagegaan of die
gegevens mettertijd nog actueel zijn?
De profieltest is eveneens bedoeld om
zicht te krijgen op de financiële draagkracht van de klant, en op de kennis en
ervaring met de financiële wereld. Het
kan best dat de makelaar alles precies en
correct toelicht, maar dat de klant toch
niet helemaal mee is. Je moet daar als
makelaar wel altijd voor zorgen, maar ik
kan me levendig voorstellen dat het
complex geheel van parameters, modaliteiten en informatie menigeen afschrikt.
Met e-GOR 2.0 hoeven ze zich daarover
geen zorgen meer te maken: de tool
houdt met alle voornoemde elementen
rekening, en de uitkomst wordt op een
voor de klant bevattelijke manier gepresenteerd.”
Gert Van Meerbergen: “Een even belangrijk aandachtspunt is: het doel dat
de klanten met hun vermogen willen bereiken. Het valt meer dan eens voor dat
iemand polissen heeft waarvan hij of zij
niet meer weet waarom ze indertijd zijn
afgesloten. e-GOR 2.0 maakt daarmee
voorgoed komaf door alle eerdere of

De toelichting bij het beleggersprofiel van de klant geeft
de makelaar de gelegenheid er dieper op in te gaan

april 2022
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toekomstige beleggingsdoelen van de
klant netjes te visualiseren en de lopende spaarformules aan deze doelen te
koppelen. Zo kijken makelaar en klant
met dezelfde blik naar het totaalplaatje.
Dat is een perfect startpunt voor advies
en opvolging.”

Zodra de risicotoerenteller doorslaat, krijgt de makelaar daarvan bericht. De klanten
vinden die informatie ook terug, als ze via het portaal van de makelaar inloggen

De klanten hebben meerdere mogelijkheden om hun beleggersprofiel te ondertekenen

Maarten Dom: “Een derde fundamentele factor is de risicoappetijt van de
klant. Kiest hij of zij voor een defensieve
aanpak zonder al te veel risico’s? Of
mag het dynamisch? Dat kan variëren
per beleggingsdoel. Maar de risicoappetijt verschilt vaak tussen partners onderling. Bijvoorbeeld als het gaat om een
financieel ruggensteuntje voor de kinderen later. Indien de ouders een verschillend risicoprofiel hebben, kan – om niet
te zeggen: moet – een makelaar hierbij
een belangrijke adviesrol spelen. De robot achter e-GOR 2.0 helpt daarbij en
zal automatisch wijzen op de verschillen
in risicobereidheid tussen de gezinspartners, maar evengoed op het verschil in
risicobereidheid per beleggingsdoel. Na
tussenkomst door de makelaar kan bij
consensus tussen de spaarders een afwijkend beleggersprofiel worden gekozen en ondertekend, zodat de MiFID-regels correct worden nageleefd.”
Gert Van Meerbergen: “Daar komen
geen paperassen bij kijken. We hebben
de bijzonder klantgerichte spirit die de
ambtenaren hadden bedacht bij MiFID,
en die trouwens de juiste is, vertaald in
een spirit van anno 2022. We hebben
volop ingezet op digitalisering en erover
gewaakt dat e-GOR 2.0 niet zou verzanden tot een administratieve tool. De appreciatie van de makelaars die er al mee
werken, sterkt onze overtuiging dat ook
puur particuliergerichte kantoren enorme efficiëntiewinsten zullen realiseren.”
Maarten Dom: “Doorgaans hebben
klanten weinig notie van de mechanismen achter Tak 21, Tak 23, aandelen,
obligaties of de beurs in het algemeen.
De essentie voor hen is dat ze begrijpen
hoe belangrijk het is om doordachte beleggingsdoelen te definiëren, goed na te
denken over het beleggersprofiel, en
zich terdege bewust te zijn van de risico’s die zich kunnen voordoen. De ma-
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kelaars kunnen klanten met hun kennis
en ervaring wijzen op de waaier van passende oplossingen. Met e-GOR 2.0 kunnen zij dat gesprek op een intuïtieve en
voor de klant bevattelijke manier voeren,
en hoeven ze niet per se het gestandaardiseerde product van deze of gene verzekeraar voor te stellen. Wat dan weer
een extra troef is en waarmee het kantoor haar professionalisme aantoont en
haar meerwaarde bewijst.”
Is er ook een controlemechanisme
ingebouwd?
Joeri De Greef: “Op een visuele manier
die de klant meteen begrijpt: met een
toerenteller, zoals in een auto, met een
wijzer van 1 tot en met 7. Voor een beleggingsdoel waaraan bijvoorbeeld een
evenwichtig beleggersprofiel gekoppeld
is, mag de toerenteller maximaal tot 5
gaan.”
Gert Van Meerbergen: “De klant zelf
heeft daar, voor alle duidelijkheid, niet
altijd zelf vat op. Verzekeraars bieden
fondsen aan met diverse risicoklassen,
maar die inschaling kan wijzigen. Dankzij e-GOR 2.0 wordt in zo’n geval direct
nagekeken voor welke klant deze wijziging problematisch is. Zo kunnen de
makelaars gemakkelijk en snel hun adviesrol vervullen.”
Joeri De Greef: “De klanten kunnen
zelf altijd nagaan of de teller in het rood
gaat door in te loggen op hun dossier in
e-GOR. Maar alleen de makelaar krijgt
automatisch een alarmsignaal, zodat
het dossier in kwestie nog goed kan bekeken worden en het gesprek met de
klant kan starten. In e-GOR 2.0 versterkt
technologie de makelaar, maar de makelaar zit altijd zelf aan het stuur.”
Maarten Dom: “Het is sowieso raadzaam dat alarmsignaal niet af te wachten en met een bepaalde regelmaat
overleg te houden met de klant. Het kan
immers best dat het beleggersprofiel geactualiseerd moet worden doordat zijn
of haar financiële situatie erop vooruitof achteruitgegaan is. Of dat de risicoappetijt veranderd is. Wie bijvoorbeeld
de pensioengerechtigde leeftijd nadert,
april 2022

Van links naar rechts: makelaar Maarten Dom, zaakvoerder van Harukey Joeri De Greef
en IT-specialist Gert Van Meerbergen

wil vaak meer zekerheid inbouwen om
het effect van een eventuele forse beursterugval te vermijden.”
Joeri De Greef: “Mogelijk heeft de
klant ook spaarinitiatieven genomen
zonder tussenkomst van de makelaar,
zoals pensioensparen via de bank. Het
spreekt voor zich dat de makelaars daarvoor geen beleggersprofiel moeten opmaken, en niet kunnen opvolgen of de

“

kerCloud of ze zelf invoeren, er nieuwe
beleggingsdoelen van de klant in opnemen, het beleggersprofiel bevragen, en
zo meer. De polissen in e-GOR 2.0 worden geactualiseerd door rechtstreekse
connecties met de maatschappijen. Het
enige wat de makelaar daarbovenop betaalt, is een vergoeding van 1 euro per
digitale ondertekening van het beleggersprofiel, met een minimumenvelop
van 100 handtekeningen.”

In e-GOR 2.0 versterkt technologie
de makelaar, maar de makelaar zit altijd
zelf aan het stuur

”

klant er stortingen in doet of hoe de
evolutie is qua rendement. Maar ook die
producten kunnen in e-GOR 2.0 opgenomen en gevisualiseerd worden, zodat
je als makelaar wel een correct en holistisch beeld hebt. Wat de klantenbinding
natuurlijk ten goede komt.”

Maarten Dom: “De bedrijfsleiders en
eenmanszaken die nood hebben aan fiscale optimalisatie, kunnen uiteraard net
als voorheen geserviced blijven in e-GOR.
In dat verband is er goed nieuws voor
makelaars die slechts een beperkt aantal
dergelijke klanten in portefeuille hebben.

Welk prijskaartje hangt aan e-GOR
2.0 vast voor de makelaar?

Wie intekent op e-GOR 2.0, kan na betaling van een surplus, die specifieke ondernemersklanten ook laten genieten
van de actieve opvolging en andere voordelen waarvoor e-GOR gekend is.”

Joeri De Greef: “We werken met een
contract van 3 jaar. Dat stelt ons in staat
om e-GOR 2.0 verder te verfijnen. Jaarlijks betalen de makelaars 3.000 euro
(exclusief btw). In ruil daarvoor kunnen
zij alle polis- en andere gegevens van
hun klanten opladen vanuit Brio of Bro-

Jan De Raeymaecker
Bijkomende info:
joeri@harukey.be, 0479 80 95 40
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