
1 

 

 

Brussel, 27 september 2022 

Erik Heggen benoemd tot CEO van directe 

verzekeraar Yuzzu 

De Raad van Bestuur van directe verzekeraar Yuzzu heeft Erik Heggen benoemd tot CEO. Hij 

volgt Hélène Portegies op. Erik Heggen zal zijn functie aanvatten op 1 december 2022, onder 

voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Bank van België. 

Etienne Bouas-Laurent, voorzitter van de Raad van Bestuur van 

Yuzzu: Erik Heggen heeft het ideale profiel om Yuzzu te versterken 
als Belgische marktleider in directe verzekeringen en verantwoord 

bedrijf. Dit dankzij zijn innovatievermogen en menselijke waarden. Ik 

ben ervan overtuigd dat zijn benoeming een nieuwe opportuniteit is 

voor Yuzzu, na het uitstekende werk dat Hélène Portegies de 

afgelopen jaren heeft verricht. Ik bedank Hélène voor haar toewijding 

en professionalisme. Ik weet dat het met veel emotie is dat ze ons 

bedrijf verlaat.  

 

Erik Heggen: Het is voor mij een enorm voorrecht om Yuzzu te leiden en ik wil graag de Raad 
van Bestuur bedanken voor hun vertrouwen. Ik kijk ernaar uit om de groei van Yuzzu te blijven 

verankeren door de innovatie en snelle aanpassing aan de markt, met de hulp van onze 170 

medewerkers ten dienste van onze 150.000 klanten.  

Hélène Portegies: Ik wil al mijn medewerkers bedanken voor hun bijdrage om Yuzzu zo uniek 

te maken. Ik ben echt trots op wat we samen hebben kunnen bereiken! Ik ben verheugd dat Erik 

de fakkel van me overneemt en wens hem het allerbeste toe.  

Over Erik Heggen 
Erik Heggen behaalde een Masterdiploma Handelsingenieur aan de 

Katholieke Universiteit Leuven. Hij begon zijn loopbaan in 2016 bij de 

AXA Groep binnen het distributiedepartement van de Bank in België en 

verhuisde in 2017 naar hoofdzetel van de Group in Parijs, waar hij actief 

bijdroeg aan de definitie en implementatie van de ‘Ambition 2020'-

strategie. In 2019 keerde hij terug naar België waar hij aanvankelijk 

betrokken was bij het beheer van de verkoop van de bankactiviteiten om 

daarna de CEO te ondersteunen als Chief of Staff. Midden 2022 maakt 

hij de overstap naar Yuzzu als Chief Customer Experience Officer, 

verantwoordelijk voor Marketing, Online Sales & Partnerships. 
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Over Yuzzu 
 

Yuzzu is de Belgische marktleider in directe verzekeringen en maakt deel uit van de AXA-groep. 
Met 170 werknemers beheert de onderneming de auto-, motor-, fiets- of woningverzekering 
voor meer dan 150.000 klanten. Via haar multichannelstrategie combineert Yuzzu de 
onlineverkoop van verzekeringen met een dienstverlening via zijn shops en callcenter, volgens 
de behoeften van de klant. Yuzzu is het nieuwe Touring Verzekeringen. 
 
www.yuzzu.be  
 

 

 
 

http://www.yuzzu.be/

