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ALGEMENE INFORMATIE: DE ONDERNEMING: INLEIDING EN GESCHIEDENIS 

 

Forward You: Wij zorgen vanaf 1983 voor een revolutie in beleggingsproducten. Wie we zijn. 

“FWU – Forward You“ is een internationaal actieve onderneming in de sector financiële 

dienstverlening, die in 1983 in Duitsland opgericht werd door dr. Manfred Dirrheimer. De 

hoofdzetel is in München. Vandaag heeft FWU zijn plaats veroverd op de internationale markt en 

verkopen we onder het merk “Forward You“ innovatieve beleggingsproducten in Italië, Spanje, 

Frankrijk, België, Luxemburg, Oostenrijk, en ook nog in de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-

Arabië, Koeweit, Pakistan, Maleisië en Indonesië. De kernproducten van FWU zijn onze unit-linked 

verzekeringscontracten, die worden aangeboden door FWU Life Insurance Lux S.A. en FWU Life 

Insurance Austria AG, de eigen verzekeringsmaatschappijen die FWU daartoe heeft gemachtigd.  

 

De meerderheid in de holding FWU AG berust nog bij de familie Dirrheimer; Swiss Re Europe S.A. 

is minderheidsaandeelhouder met een inlage van 5 %. FWU stelt ca. 500 mensen tewerk en heeft 

wereldwijd 14 vestigingen.  

In Europa bedienen FWU Life en FWU Invest 320.000 klanten met in totaal 2 miljard euro aan 

activa onder beheer (AuM) en bijdragen ter waarde van in totaal 10 miljard euro. Op mondiaal 

niveau hebben de verzekeringsmaatschappijen van het FWU-concern in totaal 1 miljoen klanten.  

 

De internationale commerciële uitbouw van FWU begon in 1997 met Frankrijk; daarna volgden 

Italië (2006), Spanje (2014) en België (2017). Na voortdurende veranderingen en organische groei 

en na fusies en overnames in 2016, heeft FWU de 25 bedrijven van het concern samengebracht 

onder het merk “FWU – Forward You“. Zoals stichter dr. Manfred Dirrheimer zelf verklaarde in een 

officieel interview, was die rebranding bedoeld om na onze snelle uitbreiding als concern onze 

klanten te benaderen met een gezamenlijke en eengemaakte merkidentificatie. Er volgden jaren 

met recordresultaten, die snel leidden tot de verdubbeling van het aantal klanten. 

Daarna heeft FWU de uitstekende productstrategie Pan-European Forward Quant 

geïmplementeerd, die de klanten beleggingen volgens de Quant-methode UCITS-fondsen 

aanbiedt tegen vaste, transparante en gegarandeerde bijdragen. Sinds de invoering in 2018 

hebben al 50.000 klanten gekozen voor een Forward Quant-verzekeringscontract.  
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Reeds in 2005 heeft FWU FILOS gecreëerd, een digitaal adviesinstrument dat oorspronkelijk voor 

banken was gedacht. Na meerdere herwerkingen en verbeteringen hebben we FILOS in 2016 

geïmplementeerd, om het in 2019 uiteindelijk ter beschikking te stellen van alle Europese 

verzekeringsagentschappen. FILOS maakt een gestructureerd, begeleid verkoopproces mogelijk 

met een hoge graad van individualisering, zodat de verzekeringsagent de klant zowel persoonlijk 

als online kan contacteren. In 2021 werd 80 % van alle Europese contracten elektronisch 

ondertekend, 55 % zonder fysiek contact.  

 

In 2020 heeft de technologische knowhow van FWU het concern in staat gesteld om de crisis 

door de Covid-19-pandemie optimaal het hoofd te bieden en te bedwingen: in enkele weken 

slaagde FWU erin een digitale oplossing te ontwikkelen voor advies en voor ondertekening van 

contracten op afstand, waardoor verzekeringsagenten en klanten elektronisch toegang kregen tot 

FWU-producten. Van het eerste gesprek tot de online ondertekening: de noodzakelijke stappen 

voor het ondertekenen van een verzekeringscontract konden in alle comfort en veiligheid van 

thuis uit worden gezet.  

 

 

 

Meer informatie over de FWU-producten en onze Quant-methodes vindt u op onze website 

www.forwardyou.com 
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