




    





    

    

     





    
  
      
      

     
      

    




      




    








  
     
 
   

     


     
      



   


 







   

    



    
     


    
   
     
     



  
      
    
     
     
   






     




     
     
       
 
    

    
   
       



 





 








 

     

    

    

     
 
       

 


      
       
    
 


    
     
    
    



    


    


    


      
    

     
       

    


     

      





     



   





   
    













 

    
     


    







     

   

       






    
   



   

    

      
    
    
      

     



      
     

    

     



    

     





      

   

      
    








    



 





      
     
   


      

    

     



    






    
   
     





     





     
      



   
   

  
     


     



     
    

     
   

  

       
 
     
    
      
    
 

  
     
   


Geert De Winter: 

“Ik verwacht ernstige verschuivingen  
en andere zakenmodellen in de tak Leven”



 



       

      
     
    

   
     


      
  


     


     








    

      





     
    
     
 




    


    


   
  


     
      
    

      


    



     



   



 







      

  

    
    
       




     


   

 
     






     

     
  

 

     


    










 
      








Frank Koster: 

“Het gevecht om marktaandeel  
zal de concurrentiële verhoudingen  

nog verscherpen”



 
      








    

     


    
     
     




      






  

  

 











 
 




    




    
    

  






    





   

    



    
     



      


    













     
 



   
   

     
 

       


    
     
 
      






  



 

  
     


    

      
     

     


    
      
    
     






     
    
   











 



Frank Koster: 

“Het komt erop aan ons zakenmodel te 
veranderen in sensing & responding”


