
29

 Interview 

 Brocom: extra focus  
 op de merkbekendheid 
van de makelaar 

 Op 1 januari van vorig jaar werd 
Frédéric Van Dieren, Commer-
cieel Directeur van AG Insu-

rance, de nieuwe voorzitter van Brocom. 
In april kwam Annie Courbet aan boord 
als Managing & Marketing Director. 
 Samen met de vaandeldragers van de 
makelaarsfederaties, Kelly Schamphe-
laere van FVF en Patrick Cauwert van 
 Feprabel, blikten ze met ons terug op 
het voorbije werkingsjaar en lichtten ze 
de plannen voor 2018 toe. 

 ‘Begin december werd te Brussel bij no-
tariële akte de coöperatieve vennoot-
schap Brocom opgericht. (…) Het doel 
van de nieuwe vennootschap is het ver-
beteren van de service aan de consu-
ment. Brocom wil dit bereiken door 
  enerzijds de technische kennis en vaardig-
heden van de makelaars te bevorderen en 
  anderzijds de gezamenlijke werkings-
kos  ten van makelaars en verzekeraars   te 
verminderen.’ Aldus een passage uit het 
artikel in De Verzekeringswereld van 
 januari 1995 over het ontstaan en het 
doel van Brocom. Opvallende naam tus-
sen de zes makelaars die met zes verze-
keraars de allereerste raad van bestuur 
vormden: Patrick Cauwert, de huidige 
CEO van Feprabel. 

 Tijden veranderen. Is dat ook merk-
baar aan de ambitie die Brocom 23 
jaar na de oprichting koestert? 

 Patrick Cauwert:   “In de loop der jaren 
is een ruim pakket van toepassingen en 
diensten ontwikkeld voor de intussen 
2500 aangesloten makelaars, van wie 
het merendeel trouwens ook aangeslo-
ten is bij een van de federaties. Ik denk 
dan bijvoorbeeld aan de portaalsite Bro-
com Professional die hen alle informatie 
over de sector en de maatschappijen 

verschaft en hen eveneens verscheidene 
nuttige instrumenten aanreikt, tegen 
voordelige voorwaarden. Die initiatieven 
dragen zeer zeker bij tot de vier troeven 
van de zelfstandige makelaar: onafhan-
kelijkheid, advies, nabijheid en service. 
Maar het is evenzeer belangrijk die troe-
ven, die toegevoegde waarde, onder de 

aandacht te brengen van het grote pu-
bliek. Daar maakt Brocom nu, nog meer 
dan vroeger, werk van.”  

 Frédéric Van Dieren:   “Het Brocom-la-
bel met het vinkje is en blijft een funda-
mentele hoeksteen. Maar het is vooral 
de bijhorende slogan – ‘Je makelaar, je 
beste verzekering’ – die we  nadrukkelij-
ker willen verspreiden op de Belgische 
markt.” 

 Is de consument zich vandaag onvol-
doende bewust van die boodschap? 

 Frédéric Van Dieren:   “Brocom geniet 
een sterke reputatie op technisch-infor-
matief vlak. Dat willen we zo houden. 
Tegelijk waren de federaties, de partner-
maatschappijen en de aangesloten ma-

kelaars vragende partij om niet uitslui-
tend op de vier troeven van de 
zelfstandige makelaar te wijzen, maar 
ook meer in te spelen op de sleutelmo-
menten en de bekommernissen van de 
consument. We doen dit o.a. op beur-
zen en tijdens ‘De week van het geld’.” 

 Kelly Schamphelaere:   “Voor alle dui-
delijkheid: er zijn eerder al nuttige en 
succesvolle initiatieven uitgerold. Dank-
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zij de lichtreclames aan en in de kanto-
  ren, de affi ches en ander promotiemateri-
aal, en niet het minst de mediacampagnes, 
is de merkbekendheid gestegen van 21% 
in april 2016 naar 36% in december 2017. 
Op zich mooi, maar er is dus nog ruimte 
voor verbetering.” 

 Vandaar dat Annie Courbet aan 
boord is gehaald? 

 Frédéric Van Dieren:   “Zoals al gezegd, 
bestaat de hoofdmissie van Brocom erin 
de toegevoegde waarde van de onaf-
hankelijke makelaar te promoten. Annie 
heeft haar hele professionele parcours 
afgelegd in communicatie- en marke-
tingmiddens in de bank- en verzeke-
ringssector. Ze begrijpt hoe de markt in 
elkaar zit en wat de plaats en het belang 

van de onafhankelijke makelaar daarin 
is. Niet alleen wij als organisatie maar 
ook de maatschappijen, de federaties en 
de aangesloten makelaars merkten dat 
meteen aan haar aanpak.” 

 Houdt de nieuwe communicatie-
aanpak een stijlbreuk in tegenover 
vroeger? 

 Annie Courbet:   “De   eerdere communi-
catie-  inspanningen hebben zeker hun 
nut bewezen. Uit een enquête die Bro-
com hield nadat de ‘moeder en zoon’-
tv-spots van 30 seconden in 2015 op 
het scherm vertoond werden, bleek dat 
de onafhankelijke makelaar bij de onder-
vraagde consumenten het beeld op-
roept van een competente, behulpzame 
en pragmatische expert in verzekeringen 
die persoonlijke service biedt en hun be-
langen verdedigt. Bovendien zette de tv-
spot 25% van de deelnemers aan de 
enquête tot actie aan. Bijgevolg is hij 
eind 2016 terecht herhaald. Evengoed 
vind ik het een prima initiatief dat begin 
vorig jaar, nog voor mijn komst, een bij-

gewerkte versie gemaakt werd waarin 
het logo de hele tijd in beeld kwam.” 

 Kelly Schamphelaere:   “Er is toen ook 
een afgeslankte versie van 10 seconden 
gemaakt van de spot. Daarin staan, sa-
men met het logo, de vier troeven van 
de makelaar centraal en wordt eveneens 
verwezen naar de website www.make-
laarinverzekeringen.be, waarop consu-
menten een waaier van nuttige verzeke-
ringstips vinden.” 

 Frédéric Van Dieren:   “We wilden de 
visibiliteit van onze aangesloten make-
laars aanzienlijk vergroten. Zodra Annie 
bij Brocom aan de slag was, heeft ze 
daartoe een nieuw communicatieplan 
uitgetekend. We konden ons perfect 
vinden in haar voorstel om voortaan 

360°-campagnes te ontwikkelen. Cam-
pagnes dus die niet alleen op tv of on-
line media leven, maar die de makelaar 
zelf lokaal kan ondersteunen. De tweele-
dige campagne in het tweede semester 
van vorig jaar was de eerste waarbij we 
bovendien een volwaardig marketing-
pakket samenstelden voor de aangeslo-
ten makelaars.” 

 Waaruit bestond de tweeledige 
campagne? 

 Annie Courbet:   “Het eerste luik 
was een generieke campagne van 
vijf spots van 10 seconden, waarvan 
er vier handelden over een van de 
troeven van de makelaar – onafhan-
kelijkheid, advies, nabijheid, service 
– en de vijfde ze nog  ’s samen on-
der de aandacht bracht. Die cam-
pagne liep tot het einde van het 
jaar, op tv en online. Het tweede 
luik was een online themacampag-
ne met enerzijds spots van 10 secon-
den en anderzijds banneradvertenties, 
telkens rond een specifi eke behoefte. In 

juni pakten we uit met een spot over va-
kantie. In augustus en september lan-
ceerden we er een over mobiliteit en te-
rug naar school. In november was 
pensioen het onderwerp. En in decem-
ber en januari van dit jaar speelden we 
in op het Autosalon. De beslissing om 
deze campagne enkel online te voeren 
en de keuze voor die vier thema’s waren 
ingegeven door het feit dat we vooral 
een jonger publiek wilden aanspreken.” 

 Wat mogen we verstaan onder een 
volwaardig marketingpakket? 

 Annie Courbet:   “Een pakket met divers 
promotiemateriaal en andere nuttige 
zaken die de makelaar kan gebruiken 
om zijn klanten en prospecten voor zich 
te winnen. Dat gaat van een handleiding 
om lokaal campagne te voeren over pos-
ters en fl yers tot blogposts, IBP-banners 
en tv- of videospots om op zijn eigen 
website te plaatsen, tot handige check-
lists om bijvoorbeeld met een gerust ge-
moed op reis te kunnen gaan.” 

 Frédéric Van Dieren:   “Alle beschikbare 
materiaal is atijd terug te vinden in de 
Campagnebibliotheek van Brocom of in 
de SectorCatalog. Voor makelaars met 
een website van Brocom wordt in auto-
matische updates voorzien, zodat hij al-
tijd up-to-date is als we met een cam-
pagne starten. Die lijn trekken we 
consequent door in de toekomstige 
campagnes.” 

 “Met onze campagnes willen we ook 
meer inspelen op de bekommernissen 

van de consument” 

pakket samenstelden voor de aangeslo-
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 Zijn er nog andere initiatieven ge-
nomen in de voorbije maanden? 

 Frédéric Van Dieren:   “In eerste instan-
tie denk ik dan aan de grondig herwerk-
te consumentenwebsite van Brocom: 
www.makelaarinverzekeringen.be.” 

 Patrick Cauwert:   “Hij is veel dynami-
scher geworden, en er is ook voor ge-
zorgd dat consumenten er makkelijker 
een Brocom-makelaar in hun regio kun-
nen op vinden. Tussen december 2016 
en december 2017 telde de website 
bijna 178.000 bezoekers. Ik ben ervan 
overtuigd dat dit aantal nog zal toene-
men, mede door de 360°-aanpak.” 

 Er is ook werk gemaakt van de aan-
wezigheid van Brocom op de soci-
ale media. Met succes? 

 Kelly Schamphelaere:   “Liefst 55% 
van de Belgische bevolking heeft een 
Facebook-profi el, en niet minder dan 
43% van de bedrijven in ons land heeft 

een pagina op dat sociale netwerk. Sinds 
enkele maanden is er dus ook een van 
Brocom, met de naam ‘Makelaar in ver-

zekeringen’. We naderen stilaan de kaap 
van 1000 volgers, en twijfelen er niet 
aan dat dit aantal fors zal oplopen als 
nog meer aangesloten makelaars hem 
delen op hun eigen Facebookpagina. 
We plaatsen er geregeld berichten en 
tips op, maar ook foto’s en fi lmpjes van 
evenementen waaraan Brocom deel-
neemt. Zoals het Autosalon bijvoor-
beeld. Letterlijk duizenden bezoekers 
bezochten er onze stand. Zo deelden we 
27.800   draagtassen met   het logo van 
Brocom en de boodschap ‘Je makelaar, 
je beste verzekering’ uit.” 

 Patrick Cauwert:   “We hebben er geen 
product gepromoot, maar wel de toege-
voegde waarde en het advies van de ma-
kelaar bij de aankoop van een wagen of 
elektrische fi ets. De beurs sloot af met 
542.566 bezoekers, meldde organisator 
Febiac. We kunnen onze stand bijgevolg 
bestempelen als een nuttige investering 
in het imago en de naambekendheid 
van Brocom. Onze boodschap op Bati-
bouw, waar we eveneens met een stand 
aanwezig zullen zijn, ligt in dezelfde lijn: 
‘U gaat bouwen, verbouwen of kopen? 
Neem contact op met je makelaar, hij is 

je beste verzekering.’ Het worden bijge-
volg allicht opnieuw drukke dagen. We 
kijken er al naar uit.” 

 Annie Courbet:   “Op LinkedIn is even-
eens een pagina aangemaakt met de-
zelfde naam: ‘Makelaar in verzekerin-
gen’. Het aantal Belgische profi elen op 
dat netwerk, 3 miljoen, is weliswaar la-
ger dan op Facebook. Maar daartegen-
  over staat dat het om een zakelijk publiek 

scher geworden, en er is ook voor ge-
zorgd dat consumenten er makkelijker 
een Brocom-makelaar in hun regio kun-
nen op vinden. Tussen december 2016 
en december 2017 telde de website 
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overtuigd dat dit aantal nog zal toene-
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gaat, wat uiteraard een bijzonder interes-
sante doelgroep is. Bijgevolg is het ook 
voor makelaars met een LinkedIn-profiel 
raadzaam dat ze de Brocom-berichten 
delen op hun eigen pagina.”

Conclusie: De aangesloten make-
laars kunnen rekenen op een goede 
ondersteuning?

Kelly Schamphelaere: “Mondigere 
consumenten, de verder oprukkende di-
gitalisering, de strengere wetgeving, de 
evoluties in het distributielandschap …: 
de uitdagingen waar makelaars voor 
staan, zijn niet min. Als beroepsvereni-
ging waakt FVF, net zoals Feprabel dat 
aan Franstalige zijde van ons land doet, 
nauwgezet over de continuïteit van het 
onafhankelijke distributiekanaal. We ver-
dedigen de belangen van onze leden. We 
fungeren als hun spreekbuis bij de verze-
keraars en bij overheids- en andere offici-
ele instanties. Het makelaarslabel van 
Brocom wordt door ons actief gesteund. 

Een initiatief als Brocom is uniek binnen 
Europa en daar mogen we trots op zijn.”

Frédéric Van Dieren: “Kelly en Patrick, 
en hun medewerkers, zijn de media-am-
bassadeurs van Brocom. Mede dankzij 
hen vertegenwoordigt onze aanwezig-

heid in de gesproken en geschreven pers 
een waarde van liefst 1,2 miljoen euro. 
Het eigenlijke werkingsbudget van Bro-
com halen we uit de bijdragen van de 
partnermaatschappijen, de beide federa-
ties en de aangesloten makelaars. Slechts 
een klein deel daarvan gaat op aan de 
interne werking en organisatie van Bro-
com. In 2017 werd de besteding van het 

budget al geoptimaliseerd. Het grootste 
deel gaat naar mediacampagnes, evene-
menten en promotiemateriaal waarmee 
we het grote publiek blijven wijzen op de 
toegevoegde waarde van de onafhanke-
lijke tussenpersoon. De aangeslotenen 
kunnen inderdaad rekenen op een goe-

de ondersteuning. Ik ben ervan over-
tuigd dat de wisselwerking tussen de fe-
deraties, de partnermaatschappijen en 
Brocom mooie opportuniteiten inhoudt 
voor de makelaars die hun rol en verant-
woordelijkheid als vertrouwenspersoon, 
ter harte nemen.”

Jan De Raeymaecker
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