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Edwin Schellens volgt Ivo Stevens op als
directievoorzitter van Fidea
Ivo Stevens, voorzitter van het Directiecomité van Fidea, de verzekeraar voor het
makelaarskanaal van de KBC-groep, heeft de wens uitgedrukt op 1 mei 2009 zijn
mandaat neer te leggen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Edwin Schellens, momenteel directeur gecentraliseerd polis- en schadebeheer bij KBC
Verzekeringen, zal aan de Raad van Bestuur van Fidea en de CBFA worden
voorgedragen als nieuwe gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het Directiecomité
van Fidea met ingang van 1 mei 2009.
KBC drukt zijn erkentelijkheid uit voor de verdiensten en inzet van Ivo Stevens en
Edwin Schellens en hun bijdrage tot de uitbouw en het succes van respectievelijk
Fidea en KBC Verzekeringen.

Edwin Schellens werd geboren in 1956. Na een economische opleiding begon hij zijn carrière
bij het toenmalige ABB Verzekeringen in 1980 als hoofd acceptatie en schaderegeling voor
ondernemingen. In 1989 werd hij verantwoordelijk voor de verzekeraar AVM, een
dochteronderneming van ABB. In 1998 – bij de totstandkoming van KBC – werd hij lid van het
Directiecomité van Fidea, het makelaarskanaal van KBC dat ontstond uit de fusie van Fidelitas,
Delphi en AVM. Edwin Schellens was er bevoegd voor het schadebedrijf. In 2006 werd hij
gevraagd om de leiding te nemen van de directie Ondernemingen bij KBC Verzekeringen, waar
hij onder meer het beheer van zowel de KBC- als de Fideaportefeuille voor
bedrijfsverzekeringen waarneemt.
Edwin Schellens is gehuwd en heeft 3 kinderen.
Ivo Stevens werd geboren in 1949. Hij is gediplomeerd in de Handels- en Financiële
Wetenschappen en begon zijn loopbaan in 1971 bij verzekeraar De Vaderlandsche. In 1977
stapte hij over naar Fidelitas, waar hij in 1980 werd opgenomen in het directiekader. Bij de
KBC-fusie in 1998 werd hij aangesteld als voorzitter van het Directiecomité van Fidea, welke
functie hij tot vandaag nog steeds uitoefent.
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