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Ethias verwelkomt Johan Klaps 
als nieuwe Head of Direct Network voor Vlaanderen 

Op 1 juni start  Johan Klaps bij Ethias als Head of Direct Network. 

Ethias vindt een nauw en transparant contact met haar klanten uiterst 
belangrijk. Daarom zal Johan als heuse ambassadeur en gezicht van Ethias 
binnen de Vlaamse regio de relaties tussen de verzekeraar en de openbare 
instellingen op het terrein versterken en, door het capteren van de noden 
en behoeften van onze klanten, bijdragen aan het verder versterken van 
onze dienstverlening. 

Professionele achtergrond 
Johan heeft een ruime professionele ervaring in de financiële sector en bezit als gewezen parlementslid en 
gemeentelijk mandataris een uitgebreide kennis van de publieke sector. Daarnaast is hij ook nog steeds actief als 
ondernemer en ontwikkelaar van duurzame oplossingen voor de bouwsector.

Zijn opdracht 
Vanuit deze achtergrond zal Johan de leaderpositie van Ethias bij de openbare instellingen (de publieke 
collectiviteiten) helpen versterken, maar zal hij ook de relaties met de verschillende regionale en lokale 
instellingen in Vlaanderen verder uitbouwen.

Johan zal een cruciale rol spelen in de communicatie tussen de Ethias Group en de openbare instellingen in 
Vlaanderen. Hij zal een klankbord zijn voor onze klanten, de geprivilegieerde contactpersoon voor alles wat de 
producten en diensten van Ethias betreft.  

Vanuit zijn grote netwerkervaring en de nauwe contacten met onze klanten zal Johan nieuwe synergieën en 
opportuniteiten ontwikkelen die zowel de klantenrelatie als de klantentevredenheid zullen versterken.  

Johan KLAPS, Head of Direct Network - North: "Met veel enthousiasme stel ik mijn ervaring ten dienste van 
Ethias. Samen met het reeds aanwezige team zal ik de nieuwe dynamiek die al enkele jaren aanwezig is, nog 
proberen te versterken en zo bestaande relaties verder uitdiepen en nieuwe opportuniteiten uitwerken.” 

Henri VROOME, Head of Sales - North: "Ons streefdoel is altijd al geweest om dicht bij onze verzekerden te 
staan, of het nu gaat om particulieren, bedrijven of publieke collectiviteiten. Met de komst van Johan als Head of 
Direct Network zullen we deze dynamiek kunnen versterken én onze positie als nr. 1 van de publieke 
collectiviteiten verder uitbouwen.” 

Wenst u meer informatie of een interview? 
Aarzel niet om contact op te nemen met onze woordvoerder, Serge Jacobs. 

Voor multimedia-elementen: klik hier 

https://www.ethias.be/corporate/nl/Medias.html

