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Aegon Future Fit
Governance, cultuur en gedrag in een exponentieel 
versnellende omgeving



Aegon Future Fit

• Introductie

• Aegon als organisatie

• Technologie en regelgeving

• Governance

• Cultuur en gedrag

• Dialoog



“A lifetime of financial security” 

€ 650 miljard beheerd vermogen

30 miljoen Aegon klanten wereldwijd

 Waarvan ruim 6 miljoen in Nederland op

verschillende platformen.

31.500 Aegon werknemers wereldwijd

 Waarvan ruim 4.000 in Nederland.
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Aegon is een missie gedreven organisatie

Onze missie is relevanter dan ooit

“A lifetime of financial security”

Klant in het DNA

• NPS als belangrijkste stuurmiddel op weg naar 

dienstverlener: wekelijks meten

• Laatste 5 jaar is NPS elk jaar gestegen, laatste jaar 

met 5 punten

• Reputatie op all time high sinds 20117: reputatieboard

Maatschappelijk betrokken organisatie

• Óók voor mensen die zelf deze keuzes niet kunnen 

maken

• Verantwoord beleggen; dow jones sustainability index

• Via Aegon Center of Ageing and Vitality, VU Alzheimer 

stichting, Schulden naar Kansen programma en andere 

maatschappelijke activiteiten



5Marktontwikkelingen

zorgen voor urgentie om sneller te veranderen

Ontwikkelingen in de wereld om ons heen

Technologische ontwikkelingen
• Robotics en AI: lagere operationele kosten en 

geautomatiseerde controles mogelijk

• Klantgegevens maken meer relevante 

proposities mogelijk (producten, diensten en 

prijzen) 

• “in the cloud” oplossingen en lager kosten 

verlagen de drempel voor nieuw toetreders

Marktontwikkelingen
• Aangescherpte regelgeving zorgt voor 

toenemende complexiteit en lagere rendementen

• Substitutie van traditionele verzekerings-

producten 

• Consolidatie in traditionele markten

Business model
• Verschuiving van puur risicodragerschap naar                   

(ook) service providing

• Dynamische prijsstelling en gebruik big data 

• Sterker onderscheid tussen inkomsten uit 

risicodragerschap, service providing en distributie

Klant ontwikkelingen
• Klanten verwachten transparante, eenvoudige, 

eerlijke producten met superieure 

dienstverlening

• Klantbehoefte verschuift naar digital first, multi-

channel toegang en gepersonaliseerde 

aanbiedingen

• Klanten staan steeds meer zelf aan het stuur
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Strategisch kader: Future fit strategie

1) Future Fit License to operate prioriteiten: Kapitaal, Kosten, In Control

2) Future Fit business prioriteiten: duurzame groei pensioen (#1) , hypotheek 
(#3) en Beleggen platforms, versnelde groei KNAB platform en meer 
venturing en partnering.

3) Future fit: Snellere adaptatie van nieuwe technologie en rationalisatie van 
oude technologie.

In Transitie van traditionele verzekeraar 

naar moderne financiele dienstverlener



Wat vraagt dit van ons qua leiderschap?

Naar toekomst verlangen

i.p.v.

verleden vasthouden

Van paternalisme naar 

gemandateerd durven loslaten

Dienstbaar zijn als basis in een 

ecosysteem
Technologie omarmen, agility

Maar wat betekent dit voor toezicht, een Raad van Commissaris, DNB,  AFM?
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The art of governance: veelzijdig en 
complex

Klant

1e lijns

2e lijns

3e lijns

Aegon NV

DNB/F

SB

AFM/A

CM/AP

G

PWC

RVC’s

Maatschappij/

Radar/pers
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Aegon

Kernwaarden

“Ik ben In Control als ik de impact van mijn 

handelen op anderen (klanten, medewerkers, 

Aegon) overzie en tijdig kan ingrijpen waar dat 

nodig is.”

Aegon

Dashboard
Incidenten 

Analyse
Ketenregie

Iedereen die bij Aegon werkt, 

1. weet wat In Control gedrag is,

2. voelt zich hiervoor 

verantwoordelijk, en

3. is gemotiveerd om hiernaar te 

handelen 

Met het Dashboard maken we 

eigenaarschap voor processen en 

controls zichtbaar en uniform. We 

ontwikkelen en implementeren een in 

control dashboard dat eigenaren 

inzicht geeft in de werking van hun 

processen en controls. 

Wij verbeteren structureel om onze 

klantbelofte na te komen. Daarom 

melden wij incidenten, nemen 

verantwoordelijkheid en leren van 

fouten om herhaling te voorkomen.

We creëren end tot end inzicht in en 

beheersing van alle financiële 

rapportageketens door de keten in 

kaart te brengen en een 

ketenregisseur te benoemen.

In control programma 2016-2018

Voorspellend vermogen verhogen in een 
volatiele omgeving

We tekenen samen voor 

in Control
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Wat verwachten we van elkaar?

In Control gedrag
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De gedragsmetingen vonden plaats op:

Meting 0: 5 – 7 juli 2016

Meting 1: 1 – 3 November 2016

Meting 2: 7 – 9 Maart 2017

Meting 3: eind september

Meting 4: Q1 2018

Hoe staan we ervoor?

Meten is weten, ook in gedrag
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Onboarding & reboarding

• Onboarding van nieuwe medewerkers: 

in een 2-daagse plus terugkom-dagen managers 

en medewerkers dagelijks de Aegon missie, 

merkwaarden en gedragswaarden laten leven: 

 klant centraal stellen

 Wendbaar zijn

 Verantwoordelijkheid nemen

 Samenwerken

• Reboarding van bestaande medewerkers: in een 

drieluik meer kennis, begrip en verbinding met de 

Future Fit strategie, de strategie per 

bedrijfsonderdeel, en kennis, begrip en actie t.a.v. 

risico management en mindset.
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• Meer en eerdere transparantie over wat mis gaat

• Betere vastlegging van besluitvorming en incidenten

• Beter begrip van in/extern stakeholder management

• Veel beter begrip van mogelijkheden van technologie, data en analytics

• Besef dat je alleen kan versnellen door in control te zijn

Wat verwacht ik qua gedrag van mijzelf 

en mijn leiders
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Dank u!


