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Interview

Benoît Willemot:  
“De toekomst, dat zijn mensen” 

Een bedrijfsgeschiedenis van 180 
jaar, dat is in België best iets om 
trots op te zijn. In die 180 jaar 

steeds een voortrekkersrol opnemen, 
dàt is werkelijk ongezien. Van in 1885 
kiezen voor een geheel nieuwe joint 
venture, over een eerste paperless offi-
ce, tot een zelf ontwikkeld businessmo-
del dat binnenkort in 14 andere landen 
wereldwijd zal geïmplementeerd wor-
den – als alles gaat volgens plan … Een 
gesprek met Benoît Willemot, CEO van 
Willemot NV, over geschiedenis, heden 
en toekomst. 

Arriveren bij Willemot aan de idyllische 
Coupure in Gent, dat is meteen overwel-
digd worden door geschiedenis. Het 
pand is al van bij het prille begin in han-
den van het bedrijf en dat voel je. Prach-
tige vloeren, hoge plafonds – hier en 
daar feeëriek beschilderd, een klassiek 
bureau in Engelse stijl, maar los van 
deze architecturale elementen ook oude 
documenten en polissen, zorgvuldig in 
toonkasten uitgespreid. “We hechten 
veel belang aan onze geschiedenis, want 
die vormt het fundament van alles wat 
we doen en waar we naartoe willen,” 
verwelkomt Benoît Willemot.

“Vooruitstrevend zijn, dat heeft te ma-
ken met opportuniteiten zien en daar 
durven voor gaan, zelfs al ligt het niet 
voor de hand.” Willemot wordt als be-
drijf gekenmerkt door sterke leidersfigu-
ren met een slimme mindset. De ge-
schiedenis van Willemot leest als een 
boeiende roman. De originele oprichter 
Jean-Baptiste Ghesquière startte in 1841 
als verzekeringsmakelaar in Gent. Hij 
won het vertrouwen van velen door po-
lissen in het Nederlands aan te bieden in 
een tijd dat het Frans in België nog alge-
meen de voertaal was. “Dat brengt ons 
al meteen bij een eerste belangrijke sleu-
tel tot succes,” vertelt Benoît. “Eerlijk en 
transparant handelen met iedereen, le-
vert je in deze sector steeds het meeste 
op. En dat vinden wij  uitermate belang-
rijk: zowel naar onze klanten toe, als in-
tern, naar onze medewerkers. Een 
woord is een woord.” 

De schoonzoon en opvolger van Ghes-
quière, Polydore Willemot, was even-
eens een man met een neus voor zaken. 
Hij importeerde tabak uit de nieuwe we-
reld en had een netwerk van verdelers in 
gans België. Toen de Belgische staat be-

sloot om vanaf 1885 accijnzen te heffen 
op de invoer van tabak, hield Polydore 
zijn originele businessmodel voor beke-
ken. Hij besloot de handen in elkaar te 
slaan met zijn schoonvader. Op die ma-
nier werd de know-how rond verzekeren 
gekoppeld aan een sterke groep verko-
pers. “En dat is meteen ook de tweede, 
onmisbare sleutel: een sterk team. Zo’n 
team krijg je niet in de schoot gewor-
pen. Het is een constant investeren in 
mensen: hen vertrouwen geven, hen 
helpen groeien in hun job. Dat begon in 
1885, maar diezelfde manier van wer-
ken hebben we later in onze geschiede-
nis steeds herhaald,” zegt Benoît. “Wan-
neer alle medewerkers de visie van het 
bedrijf echt begrijpen en delen, is the sky 
the limit!”

LEVEN IN HET HEDEN

Willemot blijft doorheen de jaren zaken 
doen gericht op de vernieuwingen die de 
moderne tijd met zich meebrengt. Met 
Benoît aan het hoofd, verdubbelt het in-
casso van het bedrijf eind jaren tachtig. 
Gevolg: plaatsgebrek, want in die tijd ge-
beurde alles nog op papier. “Dat was ei-
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genlijk echt te gek,” vertelt hij.  Benoît: 
“Onze gehele kantoorruimte was één 
groot archief, meerdere medewerkers 
hadden enkel stockage en klassement als 
taak. Een uitgelezen kans voor ons om 
paperless te gaan werken.” Dankzij het 
Mega-Doc systeem, bedacht door Phi-
lips, werd Willemot weer voortrekker. 

“Onze polissen werden gescand en op-
geslagen op mega optische schijven. Via 
de dertig terminals was alles toeganke-
lijk. Pas na het delen van best practices 
op een conferentie door Philips georga-
niseerd in Parijs, werd duidelijk dat wij 
niet alleen in België voorloper waren. 
Zelfs in Frankrijk bleek nog geen enkel 
bedrijf over zo een uitgebreid systeem te 
beschikken. Maar het gaat er niet om de 
grootste te willen zijn. Het gaat om ver-
standig te investeren op het juiste mo-
ment, in de juiste technologieën. Alles 
om de voortgang mogelijk te maken.”

Steeds veranderende tijden gaven Wille-
mot ook stilaan mee vorm. “IDD, GDPR, 
AML, POG … je moet als makelaar te-
genwoordig een heel arsenaal aan af-

kortingen bijhouden én weten waar ze 
voor staan als je bij wil blijven met alle 
regelgeving. Er blijven ook nieuwe pro-
cedures en verplichtingen bijkomen, 
denk maar aan de recente duurzaam-
heidsverplichtingen. Voeg daar nog wat 
digitale kennis aan toe, zoals rond uit-
wisselingsplatformen en beheerpakket-

ten, en je hebt er een voltijdse job bij …” 
Zo ontstond een derde pijler binnen de 
activiteiten van Willemot: een megabro-
ker die diensten kan aanbieden.

“We hebben een eigen verzekeringspor-
tefeuille met particuliere klanten, kmo’s 
en grotere collectieve contracten, we 
hebben ook een gespecialiseerd ver-
koopteam subagenten dat zich specifiek 
bezighoudt met de verkoop van levens-, 
hospitalisatie- en uitvaartverzekeringen. 
We blijven verzekeraar in de kern. Maar 
daarnaast zijn we een megabroker: een 
overkoepelende partner voor alles waar 
de ‘people-people-makelaars’ zich liever 
niet mee bezighouden. Zij moeten zich 
kunnen bezighouden met hun klanten 
om ervoor te zorgen dat deze de best 

mogelijke verzekering krijgen. Al die ad-
ministratieve rompslomp zelf willen 
doen, dat neemt bij hen heel wat werk-
vreugde weg, en dat is nefast voor de 
eindklant. En die eindklant is in essentie 
ook onze eindklant.”

DE TOEKOMST, DAT ZIJN MENSEN

Benoît vertelt met een beetje melancho-
lie over hoe de verzekeringssector door-
heen de jaren is veranderd. “Zonder te 
willen vervallen in een ‘vroeger was alles 
beter’ relaas, kan je toch wel vaststellen 
dat de samenwerkingen tussen make-
laars en maatschappijen heel anders zijn 
geworden. Vroeger waren er hechte 
persoonlijke contacten met de directies, 
het personeel van de maatschappijen en 
alle andere professionals uit de sector. 
Dit maakte begrip en samenwerkingsre-
laties op langere termijn mogelijk. Te-
genwoordig gaat het vooral over digita-
le contacten met crisismanagers die vaak 
niet volledig op de hoogte zijn van het 
hele dossier. Er wordt vooral gekeken 
naar cijfers, zonder een langtermijnin-
zicht. En dat is zonde, want in het men-
selijke verhaal zit juist de kern van de 
duurzame samenwerking.”

Uit het verhaal dat Benoît Willemot ver-
telt, voel je sterk dat de connectie tussen 
mensen een belangrijk focuspunt is. Tus-
sen klant en tussenpersoon, tussen tus-

“De expertise die wij combineren met  
de energieke spirit van jonge mensen leidt  

tot boeiende synergiën”

Het aantrekken van talent gebeurt bij Willemot vanuit ‘een holistische insteek’. “De tevredenheid van het personeel heeft een effect 
op de tevredenheid bij onze klanten.



senpersoon en maatschappij, maar ook 
tussen het bedrijf en de werknemers on-
derling. Je voelt dat Benoît trots is op het 
in-house team: “Wij investeren vaak in 
heel jonge mensen waar wij in geloven. 
Jonge mensen brengen een eigen dyna-
miek mee. De expertise die wij combine-
ren met die energieke spirit leidt vaak tot 
boeiende synergiën.”

Een prachtig voorbeeld daarvan is de 
overname van de 200 subagenten die 
hun hoofdmakelaar waren kwijtgespeeld 
in 2018. “Dat waren allemaal sterke ver-
kopers en bij ons konden ze blijven doen 
waar ze goed in zijn. Wij hebben hen 
aanvaard en ingeschreven als subagen-
ten. Zij focussen zich op het verkopen en 
wij ondersteunen hen.” Het bleek echter 
wat voeten in aarde te hebben om dat 
administratief in orde te krijgen. 

De 200 subagenten konden, na de ver-
dwijning van hun verantwoordelijke ma-
kelaar, niet meer werken bij gebrek aan 
een verantwoordelijke makelaar die hen 
als subagent wou laten registreren bij de 
FSMA. (Subagenten kunnen nooit recht-
streeks met een verzekeringsmaatschap-
pij werken  en moeten - verplicht - via 
een agent of een makelaar aan bemid-
deling doen.) Zij waren reeds subagent 
en hadden dus de nodige ervaring. Maar 
zij hadden wel een ’nieuwe’ makelaar 
nodig die hen onder de vleugels wou 
nemen.

Deze groep subagenten was wel een in-
teressante recruteringsmachine. Ze had-
den de nodige examens afgelegd en wa-
ren daarin geslaagd. Ze konden alleen 
geen inschrijving bij de FSMA bekomen, 
zolang zij geen bewijs konden leveren 
van de vereiste ervaring van zes maan-
den omdat ‘die vereiste ervaring’ alleen 
kon opgedaan worden in de hoedanig-
heid van bediende (PCP’er). Willemot 
kon trouwens onmogelijk meer dan 100 
kandidaten subagent in dienst nemen 
als PCP’er.

Bij andere makelaars aankloppen had 
voor deze mensen ook geen zin. Ma-
kelaars kiezen voor deze optie van be-
diendencontracten voor eigen zonen en 

dochters die in de zaak willen stappen, 
of voor andere kandidaten-opvolgers 
waar ze een vertrouwensrelatie mee 
hebben. Maar niet voor potentiële con-
currenten.  

Benoît: “Het was ook niet logisch dat ie-
mand die zich in de toekomst als zelf-
standige zou willen vestigen, eerst zes 
maanden onder het statuut van bedien-
de moest werken. Daarom heb ik toen 

contact genomen met de Eerste minis-
ter. Alexander Decroo heeft mij toen bij 
hem thuis ontvangen. Hij begreep het 
probleem en beloofde alles in het werk 
te stellen om een oplossing te vinden. 
Dit mondde uit in de aanpassing van het 
KB. De verschillende statuten van tus-
senpersonen werden geharmoniseerd 
en het statuut van ‘subagent in oplei-
ding’ werd ingevoerd.  Subagenten in 
opleiding kunnen sindsdien onder toe-
zicht van een verantwoordelijke make-
laar aan het werk gaan en de vereiste 
ervaring opdoen.”

Dankzij deze oplossing waren de ‘recru-
terings- en opleidingsdoelstellingen’ van 
Willemot weer haalbaar en kreeg de vol-

ledige sector de mogelijkheid om jonge 
krachten te aanvaarden als subagent in 
opleiding. Dat kan immers een mooie  
springplank zijn in een latere carrière 
naar het statuut van makelaar .

Het aantrekken van talent gebeurt bij 
Willemot vanuit ‘een holistische insteek’. 
“De tevredenheid van het personeel heeft 
een effect op de tevredenheid bij onze 
klanten. Dat komt op zich meteen de 
groei van Willemot en onze winstcijfers 
ten goede. We werken niet met produc-
tieobjectieven, wij werken met kwaliteits-
criteria. Een menselijke en persoonlijke 
aanpak is in feite de enige ‘verplichting’ 
die we aan onze medewerkers opleggen. 
En dat zal nooit veranderen, want dat is 
ons handelsmerk, al van bij het begin.” 

VISIONAIR

Benoît zelf laat binnenkort het bedrijf als 
CEO achter zich, maar brengt nog graag 
enkele ideeën aan van een breed toe-
komstplan.

“Synergie, dat is het sleutelwoord voor 
de toekomst. We willen de kwaliteiten 
van mensen inzetten op de juiste ma-
nier, zodat we van A tot Z voor de klant 
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“Wie de geschiedenis kent, begrijpt  
het heden en de toekomst”



kunnen zorgen. De dynamische ver-
koopkracht van onze subagenten gaan 
we  koppelen aan de kennis en de erva-
ring van de medewerkers bij Willemot. 
De klanten die aangebracht worden 
door het verkoopnetwerk vormen op die 
manier een belangrijke bron van doorlo-
pende leads. De bedoeling is om aan alle 
behoeften van de klant te kunnen vol-
doen. Zo wordt Willemot een sterke all-
round makelaar die telkens het juiste 
antwoord klaar heeft, nog voor de klant 
de vraag moet stellen.”

Een businessmodel dat door de OVB-
Holding, sinds 2018 enige aandeelhou-
der van Willemot, op de voet wordt ge-
volgd, overigens. Willemot is hier 
opnieuw pionier. Als dit Belgisch model 
resultaat oplevert, exporteert OVB die 
manier van werken naar 14 van de 15 
andere landen waar ze actief zijn.

Het ultieme doel is de makelaar te blijven 
ondersteunen door hem de mogelijkheid 
te geven om deel uit te maken van een 

grotere entiteit. “Dit maakt de makelaars 
beter opgewassen tegen de grote spelers, 
maar laat hen nog steeds onafhankelijk 
in hun keuzes. Zo kunnen ze blijven fo-
cussen op de belangen van de klant, en 
worden ze ontlast van alle administratieve 
en tijdrovende wettelijke en regelgevende 
maatregelen.”

Willemot blijft verder investeren in de 
toekomst, door jongeren de kans te ge-
ven op een job. “Makelaar zijn, is een 
mooi beroep,” zegt Benoît. “Wij willen 
het mogelijk maken om bij ons ervaring 
op te doen als subagent. Zo kunnen 
deze mensen later het statuut van make-
laar verwerven, als ze dat willen. Tijdens 
hun opleidingsperiode  bij ons kunnen 
ze cursussen van maatschappijen vol-
gen, inzicht krijgen in alle mogelijkhe-
den die de verzekeringsmarkt biedt, 
zonder dat ze beperkend vastzitten aan 
één welbepaalde maatschappij. Zo lei-
den we medewerkers op met een heel 
brede kennis van de sector. De nieuwe 
portefeuilles die we verwerven, zullen 

we in beheer geven van deze beginnen-
de kantoorhouders. In een latere fase 
kunnen deze starters zichzelf dan inko-
pen. We bieden dus een training-on-
the-job voor een carrière met toekomst. 
Ze krijgen een vliegende start.”

Willemot wil de lijst gespecialiseerde 
diensten trouwens nog verder uitbrei-
den. Zo is er zeer binnenkort de samen-
werking met coach Geert Dehouck, die 
de heroriëntatie en harmonisatie zal stu-
ren. Benoît: “Dehouck is een krak in 
marketing. We willen graag onze unieke 
manier van werken duidelijker in de 
markt zetten om via die weg de juiste 
mensen aan te trekken, zowel in-house 
als als partner. Het kersverse aangepaste 
waardencharter dat de focus op onze 
expertise en het centraal stellen van de 
klant duidelijker stelt, is hierin al een eer-
ste stap (zie illustratie). Maar tegelijk is 
dat charter ook de samenvatting van 
180 jaar vooruitstrevend zakendoen.” 

Brigitte De Ruysscher
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Diabetes treft nu al 1 op 10 Belgen. Daarom 
blijven we aan de alarmbel trekken en brengen 
we diabetes op alle niveaus onder de aandacht. 
Maar we zetten iedereen ook letterlijk in 
beweging. Je kan deelnemen aan onze sport- en 
beweegevents, onze sensibilisatiecampagnes
ondersteunen en met jouw gift of legaat 
brengen we het diabetesonderzoek in een
hogere versnelling.
Steun onze werking vandaag nog!

Samen staan we sterker! De Diabetes Liga bouwt 
bruggen tussen lotgenoten en hun familie,
zorgverleners, wetenschappers, bedrijven en
iedereen betrokken bij diabetes. Van jong tot oud! 
Onze 18 000 leden, 450 vrijwilligers en alle 
betrokken professionals brengen we samen op 
gezinsdagen, vakanties, lokale activiteiten over 
heel Vlaanderen, symposia en andere events. 
Word vandaag nog lid.

Personen met diabetes en hun omgeving,
professionelen, onderwijsinstellingen, overheden,
bedrijven, … iedereen kan terecht bij de Diabetes 
Liga. We zijn hét kenniscentrum rond diabetes in 
Vlaanderen. Daarom hebben we een gratis Diabetes 
Infolijn, verspreiden we informatieve folders en 
magazines, organiseren we opleidingen en zetten 
we online communicatie op. 
Relevant en to-the-point.
Al deze kennis bundelen we op onze site.

DIABETES LIGA INFORMEERT

DIABETES LIGA CONNECTEERT

DIABETES LIGA MOBILISEERT

WWW.DIABETES.BE


