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Interview

Geert Dehouck, die sinds april ver-
zekerings- en bankkantoren bij-
staat als onafhankelijke coach, 

is ervan overtuigd dat vooral de sterke 
groeiers nood hebben aan een update 
en begeleiding voor het kantoorma-
nagement. 

“Aan het ondernemerschap zijn altijd ri-
sico’s verbonden en makelaars die willen 
groeien en partnerships sluiten, moeten 
van vele markten thuis zijn. Naast de 
verzekeringstechnische kennis wordt 
klantgerichtheid almaar belangrijker. 
Ook de medewerkers moeten gecoacht 
worden en zonder een professionele 
kantoororganisatie die ondersteund 
wordt met up-to-date informatica kun-
nen geen performante marketing- en 
salesacties opgezet worden. Het is dus 

logisch dat dynamische kantoren steeds 
vaker een beroep doen op externe bege-
leiding. Bij de lancering van mijn nieuwe 
activiteiten kreeg ik oproepen voor coa-
ching van makelaars, maar ook van ver-
zekeringsmaatschappijen, federaties en 
andere grote organisaties. De vraag is 
groot en daarom heb ik besloten de sec-
tor mijn expertise aan te bieden”, aldus 
Geert Dehouck.

Maar dat heb je de voorbije 35 jaar 
toch ook gedaan als commercieel 
en marketingdirecteur bij een RB-
verzekeraar. Waarom deze carrière-
switch?

Geert Dehouck: “Ik kon bij mijn ex-
werkgever niet langer werken in harmo-
nie met mijn persoonlijke kernwaarden 

Geert Dehouck,  
mentor én sparring partner 

en daarover sluit ik geen compromissen. 
Vandaar mijn beslissing om zelf het be-
drijf te verlaten. Op die manier kan ik 
zonder beperkingen verder projecten 
ondernemen binnen de sector. De mooie 
herinneringen blijf ik natuurlijk koeste-
ren, maar ik kijk liever voor- dan achter-
uit. En aangezien de nood aan coaching 
in de verzekerings- en banksector groot 
is, heb ik daar meteen een aantal projec-
ten voor opgezet.”

Je geeft dus onafhankelijk advies?  

“Ik wil mijn uitgebreide ervaring en ken-
nis inzetten voor de volledige verzeke-
rings- en banksector.  Ik wil  de kantoren 
vooral helpen om het ondernemerschap 
te professionaliseren en naar een hoger 
niveau te tillen. Maar ik bied mijn dien-
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dat we vaststellen dat heel veel verzeke-
ringsadvieskantoren goede voornemens 
hebben, maar niet de tijd vinden om 
hun projecten te realiseren.”

Verkoopgesprekken vragen een ge-
structureerde aanpak. Hoe pakt een 
verzekeringsadviseur dat best aan?

“Handige tools zijn daarbij noodzakelijk, 
anders krijg je chaotische klantenge-
sprekken die weinig resultaat opleveren. 
Mijn mindmappen, roadmaps en kom-
passen blijven actueel voor hybride ver-
koopprocessen. Samen met een partner-
coach wordt op basis van die tools 
gewerkt aan het verkoopinstrument 
‘Jouw financiële coach’.  Mijn ervaring 
met retentiemarketing, merkpositione-
ring, up- & cross selling wordt daarin 
verwerkt.”

Is er daarvoor wel interesse in deze 
periode waarin bijna alle onderne-
mers willen besparen? 

“Wel, ik ben aangenaam verrast door de 
enthousiaste reacties op mijn aanbod. 
De tien boeken die ik heb geschreven en 
de expertise in het vak scheppen natuur-
lijk vertrouwen, maar ik merk vooral dat 
ondernemers die willen groeien, zelf be-
seffen dat ze coaching nodig hebben. Er 
is zoveel werk aan de winkel dat ik heb 
besloten om samen met andere profes-
sionals een totaalconcept voor inspire-
rende seminars op te zetten. Daarover 
zal ik binnenkort meer kunnen vertel-
len.”   

Je schreef ondertussen een tiende 
boek? Vanwaar kwam het  idee 
voor ‘Met goesting werken’?

“Deels door de onkunde die ik op vele 
plaatsen zie bij people coaching door 
leidinggevenden. Er is zoveel theorie die 
in de praktijk niet werkt. Leidinggeven-
den hebben duidelijk nood aan inspire-
rende ideeën en werkbare modellen. Ik 
wil daarom helpen met een praktische 
gids. Over succesvolle people- en team-
coaching had ik nog geen boek geschre-
ven en in deze gids vertel ik hoe ik er de 
voorbije 35 jaar voor gezorgd heb dat 
mijn medewerkers en het salesteam fan-

sten ook aan aan (verzekerings)onder-
nemingen, bankverzekeraars  en organi-
saties. Ik heb het dan over de seminaries 
én coaching. Als coach vervul ik de rol 
van mentor én sparringpartner. Iedere 
ondernemer heeft immers regelmatig 
een objectief klankbord nodig.”

De sales- en marketingdiensten 
bied je nu off- & online aan en dat 
in samenwerking met gespeciali-
seerde partners?

“Dat klopt. Om de marketing- en sales-
campagnes beter uit te kunnen voeren 
én op te volgen, heb ik een Customer 

Contact Center opgericht: BizSmile. Ik 
bouw daarmee voort op mijn expertise 
met marketingcampagnes in combinatie 
met telemonitoring. Maar tegenwoor-
dig moet je ook online aanwezig zijn, 
dus heb ik samen met professionals in 
webdesign en digitale communicatie Di-
gital Assur opgericht. Onze specialisten 
maken eerst een audit van de huidige 
website en ontwerpen op basis van het 
scorerapport een professionele geperso-
naliseerde site. Er wordt jaarlijks een off- 
en online communicatieplan opgesteld 
en we besteden extra aandacht aan call-
to-actions om meer leads te genereren. 
We bieden deze A-tot-Z-service aan om-
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Geert Dehouck: “Ieder boek heeft zo’n 700 werkuren in beslag genomen. 
Dat zijn dus in totaal al 7.000 uur van mijn ‘vrije tijd’ die ik met plezier ten dienste 
van de sector heb gesteld
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tool, de WIRP-Wizard, maken we een 
daarbij horende foto van de identiteit, 
de mindset en het gedrag. We maken 
eigenlijk een digitale persoonlijkheids-
analyse die meteen beschikbaar is. Dat is 
ontzettend nuttig voor wie zichzelf be-
ter wil leren kennen, én voor bedrijfslei-
ders en coaches die hun team beter wil-
len begeleiden. Dat wordt ook een 
belangrijk praktisch instrument tijdens 
de tien seminaries die ik aanbied.”

En zal je nog tijd hebben voor een 
elfde boek?

“Ik zal blijven schrijven over alles wat ik 
ken en over alle soorten verzekeringen. 
Ik droom er nog altijd van om hét hand-
boek voor de verzekeringsopleidingen te 
lanceren. Samen met makelaar Bert De 
Paep heb ik de drie verzekeringsgidsen 
samengesteld. (Mijn gezin goed verze-
kerd?!, Mijn bedrijf goed verzekerd?! en 
het Verzekeringshandboek, De Basis - 
Goed verzekerd?!). Die handboeken 
worden gebruikt op verschillende hoge-
scholen. Maar nu ik een volledig onaf-
hankelijke positie heb, wil ik nog verder 
werken aan het meest volledige educa-
tieve referentiewerk voor verzekeringen. 
Samen met de juiste partners moet dat 
lukken, al is het een zeer ambitieus 
plan.”

tastische resultaten konden neerzetten 
omdat ze bezield waren door hun job. 
Ik heb de kans gehad om die strategie in 
België en zeven andere landen te bewij-
zen.  Recent werd ik in Nederland uitge-
nodigd om die ervaringen te delen, dat 
was een aangename ervaring.  ‘Met 
goesting werken’ gaat over people coa-
ching op drie niveaus: jezelf, het team 
en de organisatie of het bedrijf. Elke 
mindset en elk gedrag spruit voort uit 
drie ankers: menstypes, drijfveren en 

kernwaarden. Wie daar rekening mee 
houdt, zal bevlogenheid stimuleren en 
daardoor betere resultaten boeken.” 

Ook hiervoor wordt het boek aan-
gevuld met een online tool: de 
WIRP-Wizard. Wat is dat precies?

“In het boek ‘Met goesting werken’ heb 
ik de drie pijlers beschreven die de au-
thentieke persoonlijkheid van elk mens 
bepalen. Met onze originele digitale 

Bijkomende info: www.geertdehouck.be

“Door organische groei, 
fusies en overnames 
worden de kantoren 
groter en dat vraagt  

een ander soort 
ondernemerschap”

Geert Dehouck: Ik blijf verder advies geven over alles waar ik expertise in heb: de 
klant centraal stellen, met goesting werken, people en team coaching, time manage-
ment, hybride verkoop en slimme marketing om meer rendement te halen, duurzaam 
en waarde-gedreven ondernemen …


