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“WIJ WILLEN ‘MORE’ ZIJN 
VOOR ONZE KLANTEN”

De verzekeringssector geniet misschien niet van het meest 
hippe imago. Toch schieten de laatste jaren heel wat leuke 
initiatieven uit de grond, ook onder de leden van FVF! Zo 
lanceerde Solvas eind vorig jaar zijn magazine ‘MORE’. We 
vroegen Dominique Willems, CEO van Solvas achter hun 
drijfveren.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een eigen magazine 
met o.a. verhalen van jullie klanten uit te brengen? 

Dominique Willems: Het idee speelde al enkele jaren. De verze-
keringsmakelaar heeft niet het meest sexy imago. Ons kantoor is 
echter allesbehalve een eentonig bedrijf, dat is te merken aan al 
onze communicatie, marketingacties en employer branding. Een 
leuk en vlot leesbaar magazine sluit hier mooi bij aan.

Daarnaast krijgen wij door het nauwe contact met onze klanten 
boeiende verhalen te horen. Die zijn vaak zo inspirerend en amu-
sant dat het zonde zou zijn om ze niet te delen. Koen en Kris 
Wauters, een uurwerkhersteller, een laboratorium, ... We laten 
deze creatieve klanten graag aan het woord.

Dat alles zorgt ervoor dat het een magazine is vol boeiende 
verhalen, over durven dromen en obstakels overwinnen, over 
passie en ondernemerschap. We zijn trots op elk verhaal en 
elke verwezenlijking. MORE sluit aan bij onze eigen ambitie en 
ons enthousiasme, en hoe wij samen met onze medewerkers 
een frisse en gezonde samenwerking met onze klanten nastre-
ven. Laat je inspireren!

Hoe verspreiden jullie het magazine? 

Dominique: MORE is gratis en te vinden bij heel wat hande-
laars in onze omgeving, bij onze klanten die in het magazine 
staan, het kan opgevraagd worden via onze website (n.v.d.r. 
www.solvas.be/magazine) én het kan afgehaald worden in één 
van onze kantoren. De artikels zijn ook te vinden op onze online 
kanalen.

Welke boodschap willen jullie meegeven met More? 

Dominique: Ons kantoor is meer dan een verzekeringsmake-
laar. Doordat wij AXA-bankagent, onafhankelijk verzekerings-
makelaar, fi nancieel begeleider en vastgoedexpert zijn, zijn alle 
pijlers in onze klanten hun fi nancieel plan vertegenwoordigd. 
Wij willen mensen begeleiden in hun uitdagingen en groei.

Ben je op zoek naar een toekomstgerichte, proactieve, all-in-
one fi nanciële partner? Welkom. We do more. Dat is onze slag-
zin en ons DNA. We doen meer voor onze klanten, partners en 
medewerkers. Dus ook voor jou. In het magazine tonen we wat 
er achter onze muren gebeurt.

Hoe waren de reacties op MORE? 

Dominique: De reacties zijn uitermate positief! Veel mensen 
spreken ons en onze klanten die in het magazine staan, hierover 
aan. Ook de mensen die langskomen bij ons op kantoor, zijn 
nieuwsgierig en nemen spontaan een magazine mee.

Wanneer mogen we de volgende MORE verwachten?

Dominique: Jullie mogen volgend jaar van ons een tweede edi-
tie verwachten! Door het grote succes en de positieve reacties 
hebben we er nog meer zin in. Ideeën genoeg, let’s do more!

Bedankt voor dit gesprek en nog veel succes!
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