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SOLLICITATIEDOSSIER
PERSOONLIJKE OMSCHRIJVING
Naam: Willems
Voornaam: Dominique
Functie: Algemene leiding
Maatschappij: Solvas-groep
Adres: Kerkstraat 1, 9930 Zomergem en Markt 4-5, 9880 Aalter
Telefoon: 09/372.56.63
GSM: 0497/41.13.72
Internet: www.solvas.be
Prof. e-mail: dominique@solvas.be
Nationalitiet: Belg
Geboortedatum: 22.05.1980
Talenkennis: Nederlands, Frans, Engels
Opleiding: Europese Hogeschool Brussel
Loopbaan: Eigenaar: Immo Willems (2004), Zakenkantoor Willems (2004), Solvas (2010), BestAssur (2010), Credias (2012),
Buysse-Verbrugge (2014), Kantoor Philippe Verleyen (2015), InCover (2015)
Hobby’s: skiën
Persoonlijk kijk op het zakenleven: We stellen onszelf en onze werking constant in vraag en kijken verder dan wat er op de
dag van vandaag is en wat er morgen zal zijn. We kijken als er kansen zijn die onbenut blijven of markten zijn waar er nog
geen oplossing voor is.

BEDRIJFSOMSCHRIJVING
Activiteitensector: verzekeringen, bankproducten, financieel advies en begeleiding, vastgoed, leasing
Bedrijfsspecialisatie: verzekeringen
Korte historische achtergrond van de onderneming: Zakenkantoor Willems werd in 1982 opgericht door mijn ouders Norbert
Willems en Agnes Lippens. In 1998 startten zij Immo Willems op. In 2004 kwam ik in de zaak en enkele jaren later richtte ik de
Solvas-groep waaronder volgende bedrijven zich bevinden: Zakenkantoor Willems, Immo Willems, BestAssur, BuysseVerbrugge, Kantoor Philippe Verleyen en InCover.
Zakencijfer:
2012: 1,6 miljoen euro
2013: 1,9 miljoen euro
Personeel:
2012: 12
2013: 18
Directiecomité:
CEO – CFO – CIO – CMO - CHRO: Dominique Willems
COO: Patrick Oostvogels
Missie: Elke Solvas-medewerker gaat 150 procent voor 100 procent tevreden klanten. Wij zijn altijd bereikbaar, dag en nacht.
We bieden niet zomaar wat aan, we werken proactief en op maat aan een betrouwbaar stappenplan voor elke klant.
Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar, bankagent, financieel begeleider, vastgoedexpert,… gaan we voor een totaalaanpak.
Daarvoor werken wij met ervaren, enthousiaste en gespecialiseerde medewerkers én met een sterk netwerk. Zo kunnen we
voluit gaan voor de klant.
Welke dromen u ook heeft, wij zetten deze voor u om in concrete plannen. Nooit vanuit korte termijn gewin, maar steeds
vanuit een lange termijn visie.
Visie: Solvas wil over vijf jaar dé betrouwbare referentie in Vlaanderen zijn als 1ste aanspreekpunt voor een financieel
totaalplan. We richten ons daarbij in de eerste plaats op ondernemingen en ambitieuze particulieren.
Elke dag en elke seconde gaan we tot het absolute uiterste om onze naam en faam als oplossingsgerichte, betrouwbare én
ook vooruitstrevende partner waar te maken.
Anders dan anderen, willen wij meegroeien in elke levensfase van onze klanten en ervoor zorgen dat ze financieel sterker in
het leven staan. Zo groeien onze medewerkers en het hele bedrijf. We willen tegen 2020 de omzet verdubbelen. Om onze
grote ambities waar te maken plannen we ook verschillende, gezonde overnames.
Waarden: Solvas stelt enkele waarden voorop die de grondbeginselen van onze onderneming zijn. Onze klanten kunnen
beamen dat deze waarden in ons DNA zitten en terugkomen in alles wat we doen. Het is een weerspiegeling van hoe we
omgaan met onze klanten, partners en medewerkers.
• Betrouwbaar
• Deskundig
• Gedreven
• Oplossingsgericht
• Vooruitstrevend
• Enthousiast
• Meegroeiend

