
hebben de makelaars en de verzekeraars 
er alle baat bij de eigenheid van hun klan-
ten te kennen, te doorgronden wat hen 
drijft en hoe ze het best met hen com-
municeren. De nieuwe regelgeving inzake 
fi nanciële dienstverlening houdt trou-
wens in dat het principe van ‘ken uw 
klant’ helemaal voorop moet staan in je 
adviesrol.”

Vraag is dan: hoe pak je dat concreet 
aan?

Bieke Godts: “Eerst en vooral moet je 
inzicht krijgen in de communicatiestijl van 
de klant. Daarvoor bestaat een online 
test, Communication DNA genaamd, 
waarin de klant twaalf uit het leven ge-
grepen dilemma’s voorgelegd krijgt. De 
uitslag van die test, minutieus ontwikkeld 
en onderbouwd door een team van psy-
chologen, geeft aan hoe je het best met 
de klant communiceert. Inzake briefwis-
seling, e-mails, documentatie en tele-
foongesprekken, maar evengoed op het 
vlak van verkoop. Op die manier vergroot 
je het vertrouwen van en je binding met 
de klant. Het stelt je ook in staat je klanten 
beter te segmenteren dan louter op basis 
van socio-demografi sche gegevens. 

Interview 

DNA Behavior, methodiek 
om klanten in regel met 
MiFID II te servicen?

Ken uw klant. Ook in verzekerings-
middens weerklinkt de slogan 
sinds jaar en dag. Door de MiFID 

II-regelgeving zien zowel verzekeringsma-
kelaars als verzekeraars zich verplicht 
daar nu effectief werk van te maken. Blijft 
de vraag hoe dat concreet kan. Bieke 
Godts, allang geen onbekende meer in de 
sector en in kringen van fi nanciële plan-
ning in het bijzonder, stelt haar oplossing 
voor.

Na een eerste werkervaring van anderhalf 
jaar in een reclame- en adviesbureau ging 
Bieke Godts in de herfst van 1984 aan de 
slag in de verzekeringssector. Haar laatste 
functie in maatschappijmiddens, ac-
countmanager Levensverzekeringen en 
Tak 23-beleggingen, vormde de aanzet 
om in oktober 1997 Frame op te richten. 
Sindsdien focust Godts zich op fi nanciële 
planning, een discipline waarin ze in 2003 

een masterdiploma behaalde aan de Uni-
versiteit Antwerpen Management School. 
In 2000 werd ze lid van de raad van be-
stuur en later onder meer voorzitter van 
de Federatie Persoonlijke Financiële Plan-
ners vzw. Godts is behalve gecertifi ceerd 
lid van de non-profi torganisatie Financial 
Planning Standards Board Ltd ook gecer-
tifi ceerd Wealth Mentor van DNA Behavi-

or International, een organisatie die zij 
vertegenwoordigt in België, Nederland en 
Portugal. Geïntrigeerd door een kort ge-
sprek over die laatste activiteit, zochten 
we Godts op in haar kantoor voor meer 
toelichting. Demonstratie incluis.

Aan de term dna hangt doorgaans 
een medische betekenis vast. Hoe 
valt hij te rijmen met verzekeringen?

Bieke Godts: “Waarom neemt iemand 
wel een omnium voor zijn nieuwe wagen, 
en een ander niet? Waarom onderschrijft 
de ene klant die waarborg voor één jaar, 
en willen anderen hem gedurende meer-
dere jaren? Het antwoord voor de hand: 
onze persoonlijkheid bepaalt in grote 
mate al onze beslissingen. Ook op fi nan-
cieel en op verzekeringsvlak. Bijgevolg 

Bieke Godts: “Onze persoonlijkheid bepaalt in grote mate onze beslissingen.”
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“Onze persoonlijkheid bepaalt in grote mate 
al onze beslissingen. Ook op financieel 

en op verzekeringsvlak”
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Akkoord dat ieder individu een be-
paalde communicatiestijl hanteert of 
prefereert. Maar staat dat niet los 
van ieders gedragspatroon als het 
om financiële producten gaat? 

Bieke Godts: “Daarom is het belangrijk 
ook het financieel dna van de klant in 
kaart te brengen. De test die makelaars en 
verzekeraars daarvoor kunnen gebruiken, 
peilt naast de communicatiestijl van de 
klanten ook naar hoe ze financiële beslis-
singen nemen en bepaalt, daaruit voort-
vloeiend, hun risicoprofiel. Daarin zijn drie 
grote categorieën te onderscheiden. Ten 
eerste is er de natuurlijke risicobereidheid 
en risicotolerantie van de klanten. Die 
beide aspecten zijn van belang om in het 
kader van de MiFID II-regelgeving de ge-
paste samenstelling van hun beleggings-
portefeuille te bepalen. Ten tweede zijn er 
de financiële risico’s die eigen zijn aan de 
wijze waarop de klant in het leven staat: 
hoe ziet hij zijn financiële toekomst, wat is 
zijn levensstijl, spaart hij en op welke ma-

nier, en waaraan geeft hij graag geld uit. 
Ten derde zijn er de zogeheten relatierisi-
co’s: aan welke informatie heeft de klant 
behoefte, in welke mate neemt hij graag 
zelf beslissingen of doet hij liever een be-
roep op zijn makelaar of verzekeraar, en 
zijn er eventueel bepaalde waarden of 
culturele achtergrondaspecten die daarbij 
van tel zijn.”

Dat klinkt behoorlijk ingewikkeld, 
niet?

Bieke Godts: “Ook bij de Financial DNA-
test is het verschil tussen theorie en prak-
tijk hemelsbreed. De test neemt niet meer 
dan een 20-tal minuten in beslag, en le-
vert een deskundig onderbouwd en tege-
lijk helder profiel in begrijpelijke taal op 

Op die manier verhoog je per definitie je 
succesratio. In die optiek is het trouwens 
absoluut raadzaam dat de makelaar eerst 
zelf de test invult en inzicht krijgt in zijn of 
haar persoonlijke communicatiestijl. Zo 
wordt hemzelf duidelijk hoe klanten zijn 
eigen wijze van communiceren ervaren.”

Welke typologieën komen uit de test 
naar voren?

Bieke Godts: “Je hebt mensen die alles in 
een breed perspectief zien, die het grote 
plaatje bekijken. Ze zijn gesteld op recht-
voor-de raapadvies, blijven niet bij de pak-
ken zitten en zijn resultaatgericht. Daar-
naast zijn er de zogeheten lifestyleklanten. 
Ze staan open voor nieuwe dingen, gaan 
enthousiast door het leven, en houden 
van open conversaties. Verder heb je de 
informatiezoekers. Ze zijn zeer analytisch 
ingesteld, willen zo veel mogelijk details 
kennen voordat ze beslissen, en nemen 
daar ook hun tijd voor. Een vierde catego-
rie zijn die klanten die stabiliteit willen in 
hun leven. Ze houden niet van conflictsi-
tuaties, zijn evenmin op zoek naar grote 
uitdagingen, en gaan ook niet graag dis-
cussies aan. Tot slot is er een segment van 
klanten die zich gemakkelijk aanpassen 
aan situaties. Kort gesteld vertonen ze een 
gedrag dat een mengelmoes is van de ka-
rakteristieken van de vier andere catego-
rieën van klanten. Hoe beter je met de ei-
genheid van je klanten rekening houdt in 
je communicatie naar hen toe, hoe groter 

je kans op succes. Naargelang ieders pro-
fiel dat uit de test naar voren komt, krijg 
je trouwens ook een uitgebreide set van 
onderliggende nuttige tips die hun slag-
kracht al bewezen hebben.”

In welke mate zijn klanten bereid die 
test in te vullen?

Bieke Godts: “De ervaring leert me dat 
slechts een enkeling daar graten in ziet. Ik 
wijs mijn klanten dan ook vooraf op het 
mum van tijd dat de test in beslag neemt. 
En meer nog op de voordelen die ze er-
aan overhouden, zoals: geen berichten 
meer die hen niet boeien of aanbelangen, 
de garantie op advies op hun maat en op 
het moment dat hen het best uitkomt, de 
tijdwinst die ze eraan overhouden. Ik 
maak me sterk dat de meeste makelaars 
eenzelfde dusdanige band met hun klan-
ten hebben, dat ze hen ervan kunnen 
overtuigen de test in te vullen. Zoals al 
gesteld, hebben ze daar zelf ook alle baat 
bij.”
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“Het is absoluut raadzaam dat de  
makelaar eerst zelf de Communication  

DNA-test invult. Ook de Financial DNA-test  
is online en gratis te proberen”



waarmee de makelaar of het personeel 
van de verzekeraar oordeelkundig aan de 
slag kan. Hij is eveneens online en gratis 
te proberen. Wie zijn nieuwsgierigheid 
niet kan bedwingen –  een karaktertrek 
die eigen is aan de meeste professionele 
makelaars, meen ik te weten – kan met-
een de proef op de som nemen en zijn 
persoonlijk risicoprofi el bepalen.”

Bestaat er ook een testvariant waar-
mee makelaarskantoren en verzeke-
raars de interne samenwerking van 
hun personeel kunnen evalueren en 
desgevallend verbeteren?

Bieke Godts: “Jazeker, verzekerings-
maatschappijen maar ook makelaarskan-
toren kunnen een groepsanalyse maken 
van de communicatiestijlen van de mede-
werkers onderling. Hierdoor zie je duide-
lijk wie van nature goed met welke andere 
werknemer communiceert, en bij welke 
werknemers extra aandacht voor hun 
communicatiewijze vereist is.

De optimalisatie van de teamwerking kan 
op basis van een Business DNA-rapport of 
een Business DNA-groepsrapport gebeu-
ren. Dergelijk rapport is ook de ideale 
aanzet om functioneringsgesprekken te 
houden, de tevredenheid van het perso-
neel te versterken, de mate van samen-
werking en complementariteit met colle-
ga’s te bevorderen, de aanwezige talenten 
beter te benutten, en dies meer. Met als 
uiteindelijk doel groei te bewerkstelligen 
en het onderlinge vertrouwen van het 
personeel te verhogen, wat best weleens 
tot nieuwe zakelijke opportuniteiten kan 
leiden.”

Hoe kunnen geïnteresseerden meer 
informatie inwinnen over de aan-
pak van dergelijk Business DNA Re-
port? Of over de licentie voor de 
beide online testen?

Bieke Godts: “Ze kunnen altijd contact 
met me opnemen op het nummer 016 
35 32 46 of per e-mail naar bieke@dna-

xperience.com. Wat de online testen be-
treft, herhaal ik graag dat eenieder eerst 
de proef op de som kan nemen door in te 
loggen op enerzijds www.communicati-
ondna.com en anderzijds www.fi nanci-
aldna.com/start-a-free-trial, en de vragen 
te beantwoorden. Kort daarna krijg je per 
e-mail een link toegestuurd waarmee je je 
resultaten opnieuw kunt bekijken en ze 
desgewenst kunt downloaden.”

Jan De Raeymaecker

Wilt u uw klanten het beste advies geven? Dan weet 
u graag wat er leeft in de verzekeringssector – op élk 
moment.

Abonneer u daarom op de online databank Assuropolis. Of kies uit de 
nieuwsbrieven en het Tijdschrift voor verzekeringen. Over het 
nieuws uit de sector en specifi eke informatie over de verzekeringstakken 
auto, leven en niet-leven. Zowel online als op papier. Het digitale 
nieuwsbrievenarchief krijgt u er gratis bij.

Surf snel naar www.wolterskluwer.be/assuropolis en selecteer de publicaties die bij u passen.
Zo blijft u bij over de verzekeringssector. 

Meer weten over Assuropolis?
Ontdek nu alle voordelen op www.wolterskluwer.be/assuropolis

Assuropolis
Blijf op de hoogte van het nieuws 
uit de verzekeringssector


