P&V Groep steunt Pink Ribbon sinds 2016
Bijlage persmap 11 september 2018

Sinds 2016 is de P&V Groep trouwe sponsor van Pink Ribbon. Sindsdien zet de groep meer dan ooit
op preventie. Uit internationaal onderzoek blijkt dat bewegen de sleutel is in het kader van preventie
van ziektes en ongevallen, waaronder bij de preventie van borstkanker.
Daarom nam de hele P&V Groep (P&V Verzekeringen en Vivium), dit voorjaar deel aan de actie Every
Step Counts ten voordele van Pink Ribbon. Onder het motto ‘practice what you preach’ spoorde ze
gedurende 6 weken haar medewerkers, klanten, makelaars en agenten aan om elke dag een half
uur meer te bewegen. Doel: allemaal samen rond de wereld stappen. Met deze laagdrempelige actie
wil de P&V Groep een positieve invloed op ieders psychische, sociale en fysieke gezondheid hebben.
Het enthousiasme was hartverwarmend. In totaal stapten 1176 deelnemers mee rond de wereld. In
allerlei initiatieven zoals lunchwandelingen, extra wandeluitstappen tijdens het weekend en voor de
sportievelingen ook loopwedstrijden toonden ze zo hun steun aan de strijd tegen borstkanker.. In 42
dagen legden de deelnemers samen maar liefst 142.837 km af. Dat is 3,4 keer de wereld rond. Ruim
voorbij het gestelde doel. Missie meer dan geslaagd!
P&V Groep is een coöperatieve verzekeraar met als belangrijkste drijfveren preventie, toegankelijkheid en
duurzaamheid. P&V Groep vertrekt vanuit solidariteit en is bekommerd om het welzijn van onze mensen,
klanten en verzekerden. Preventie speelt vandaag een centrale rol binnen het bedrijf. Maar ook in de toekomst
willen we ons nog sterker positioneren als referentie wat preventie betreft. Het afzonderlijk creëren van een
specifieke vennootschap binnen de groep onderstreept het belang dat we aan dit onderwerp hechten. Op deze
manier bouwen we een kenniscentrum uit rond preventie dat het welzijn van onze eigen medewerkers en
klanten ten goede gaat komen.
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De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België. De P&V Groep biedt
verzekeringsoplossingen aan particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen via verschillende
merken en distributiekanalen.
• P&V verstrekt haar producten en diensten via een netwerk van exclusieve agenten.
• VIVIUM biedt haar verzekeringsoplossingen aan via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
• PNP (Piette & Partners) werkt eveneens via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
• De dienst Institutionele Klanten werkt rechtstreeks met klanten uit de publieke
en non-profitsector en biedt oplossingen aan onder de merken P&V en VIVIUM.
• Het aanbod van Actel wordt gecommercialiseerd via partnerships met autoconstructeurs.
• Arces biedt rechtsbijstandverzekeringen aan en werkt via alle distributiekanalen
van de P&V Groep.

Allemaal samen
- medewerkers, agenten, makelaar en klanten realiseerden we mooie resultaten.

Resultaten actie Every Step Counts van 23/04/2018 tem 03/06/2018:

