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Voorwoord
De P&V Groep probeert al van bij haar oprichting in 1907 het verschil te maken door
als 100% Belgische coöperatieve verzekeraar een constructieve bijdrage te leveren
aan de Belgische samenleving. Die focus is een constante doorheen onze geschiedenis.
Alles wat we doen staat in het teken van ons engagement voor een meer solidaire en
duurzame samenleving. Dat maakt ons uniek.
Dat komt ook tot uiting in de manier waarop we als coöperatie onze winsten aanwenden. We investeren die deels opnieuw in
onze groep, om relevant te blijven voor onze klanten door hen de best mogelijke service te bieden. Daarnaast investeren we
ook sterk in de samenleving.
Ons maatschappelijk engagement heeft in de loop der tijd verschillende vormen aangenomen. Zo was P&V een van de eerste
verzekeraars in ons land die betaalbare polissen op de markt bracht voor de arme beroepsbevolking. Later werden we met ons
netwerk van sociale verzorgingsinstellingen een voorloper van de sociale zekerheid in ons land. Tegenwoordig concretiseren we
dit engagement onder andere via onze Stichting P&V.
Onze droom is nog altijd dezelfde. Zoveel mogelijk mensen bescherming bieden door hen goed te verzekeren, niet te veel en
niet te weinig, en op die manier bijdragen aan een warmere samenleving. Daar werken we samen met onze medewerkers en
distributiepartners elke dag aan.
Een belangrijk richtsnoer daarbij zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties om van deze wereld
een betere plaats te maken. Die geven de grote maatschappelijke en ecologische uitdagingen weer waarvoor we staan. Als P&V
Groep streven we ernaar om bij te dragen tot al deze doelstellingen en menen we dat we op 10 van die 17 doelstellingen werkelijk een verschil kunnen maken. Meer daarover verderop in dit verslag.
Dit rapport geeft u een overzicht van onze inspanningen om de duurzaamheidscriteria te integreren in ons personeelsbeleid, in
onze producten en diensten, in de samenwerking met onze klanten en distributiepartners, in ons investeringsbeleid en in de initiatieven die we ondersteunen. Ten slotte belichten we ook de acties die we tijdens de Covid-19 pandemie hebben ondernomen
naar onze medewerkers en naar de kwetsbare mensen in de samenleving, via het project Linking Youth Up.
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“Onze droom is nog altijd dezelfde. Zoveel mogelijk mensen bescherming bieden door
hen goed te verzekeren, niet te veel en niet te weinig, en op die manier bijdragen aan een
warmere samenleving. ”

Niet in dit rapport maar ook het vermelden waard: bij het uitbreken van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 breidde de
P&V Groep een aantal dekkingen gratis uit om haar klanten, zowel gezinnen als bedrijven, te helpen om de crisis wat te verlichten. Begin 2021 kregen de steden en gemeenten die bij ons klant zijn gratis een verzekeringsdekking aangeboden voor het
corona-vaccinatiecentrum dat ze inrichten.
Hoewel onze duurzame visie deel uitmaakt van ons DNA, zijn we er vaak weinig open over. ‘Doen’ was voor ons altijd belangrijker dan ‘zeggen wat we doen’. Vanaf dit jaar hebben we echter besloten om een apart niet-financieel rapport uit te brengen,
in plaats van deze waardevolle initiatieven weg te stoppen in andere rapporten. We hopen dat dit verslag u een duidelijk beeld
geeft van waar de P&V Groep voor staat.
Veel leesplezier.

Hilde Vernaillen
CEO van de P&V Groep
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ONZE
GROEP

P&V staat voor Prévoyance & Voorzorg. Sinds onze oprichting in 1907 dragen we waarden als solidariteit,
samenwerking en nabijheid hoog in het vaandel en die coöperatieve geest uit zich op diverse terreinen.
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1.1.		

P&V Groep in vogelvlucht

Een coöperatieve
verzekeringsgroep

Een geschiedenis die meer
dan 100 jaar teruggaat

Als coöperatieve vennootschap worden
we gedreven door waarden en niet door
winstbejag op korte termijn. Het is ons
doel om zoveel mogelijk mensen een
eerlijke bescherming te bieden, en dat
tegen de beste voorwaarden. Onze winst
herinvesteren we hoofdzakelijk in onze
groep, ten behoeve van onze klanten.

Eerlijke en betaalbare verzekeringen aanbieden aan de arme beroepsbevolking
was de reden voor onze oprichting in
1907. En ook vandaag is solidariteit met
de verzekerden en de samenleving nog
altijd onze drijfveer.

Naast onze verzekeringsactiviteiten leveren we een actieve en concrete bijdrage
aan verantwoordelijk burgerschap en een
meer solidaire samenleving. Dat doen we
onder andere via de Stichting P&V, die
uitsluiting van jongeren in de samenleving
tegengaat en hen aanmoedigt tot actief
burgerschap.

In een financieel landschap dat het resultaat is van Europese fusiebewegingen,
heeft de P&V Groep doorheen haar geschiedenis haar onafhankelijkheid en
eigenheid als Belgische verzekeraar bewaard. Door die exclusieve focus op ons
land kennen we de Belgische markt door
en door.

Lokaal verankerd

Onze lokale verankering garandeert onze
klanten, tussenpersonen en medewerkers de nodige stabiliteit.

Belgische coöperatie met een internationale blik
Hoewel onze focus volledig op de Belgische markt ligt en al onze beslissingen hier
worden genomen, hebben we met de P&V Groep, doorheen onze geschiedenis, een
baanbrekende rol gespeeld in de Europese samenwerking tussen coöperatieve en onderlinge verzekeraars.
We liggen mee aan de basis van Europese en wereldwijde samenwerkingsverbanden
en federaties zoals Euresa1, Amice2 en ICMIF3 en spelen er nog steeds een actieve rol
in. Coöperatieve en onderlinge verzekeraars werken er samen om elkaars positie in
de eigen markt te versterken en om de sector in het algemeen verder te ontwikkelen.
Onze CEO Hilde Vernaillen vervult op dit moment het voorzitterschap van ICMIF, de
International Cooperative and Mutual Insurance Federation. ICMIF is het enige mondiale vertegenwoordigingsorgaan van de coöperatieve en onderlinge verzekeringssector.
Zij biedt unieke diensten en activiteiten aan en biedt haar 197 leden een blijvende toegevoegde waarde die elders niet te vinden is. ICMIF is eigendom van, wordt bestuurd
door en wordt actief geleid door de aangesloten organisaties. ICMIF wil haar leden
helpen hun strategische doelen te bereiken en duurzaam te groeien op hun markten
door gebruik te maken van de kennis, competenties en ervaring van ICMIF’s wereldwijde netwerk en de belangen van de sector te vertegenwoordigen bij de belangrijkste
stakeholders.
Ook in België is de P&V Groep zeer betrokken bij de vooruitgang van de verzekeringssector. Zo zijn heel wat personeelsleden actief in de verschillende geledingen van
sectorfederatie Assuralia. Hilde Vernaillen is vandaag voorzitter, na 6 jaar ondervoorzitter te zijn geweest.

1
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3

Samenwerkingsverband tussen Europese coöperatieve
en onderlinge verzekeraars
Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe
International Cooperative and Mutual Insurance Federation

De P&V Groep steunt
de ontwikkeling van coöperaties.
P&V ondersteunt de ontwikkeling van coöperaties in België. Deze steun verloopt
hoofdzakelijk via Febecoop, waarvan P&V lid is (en waaraan ze de grootste financiële
bijdrage levert). Febecoop is een organisatie die vennootschappen en verenigingen
groepeert die streven naar een economie met respect voor de mens en zijn omgeving, gebaseerd op de coöperatieve waarden, ethiek en principes. Haar fundamentele doelstelling is de verdediging, promotie en ontwikkeling van het coöperatieve
bedrijfsmodel. In dat kader is Febecoop dienstverlener in de drie regio’s van ons land.
De ondersteunende activiteiten van Febecoop werden in 2020 uiteraard verstoord door de ernstige gezondheidscrisis die België net als de rest van de wereld trof. Febecoop verzekerde echter de continuïteit van haar dienstverlening
en advies, onder meer door het ontwikkelen van online activiteiten. Globaal
realiseerde Febecoop in 2020 :
-

-

35 begeleidingen (coaching, begeleiden van ondernemingsplannen, opstellen
van statuten) voor collectieven of coöperaties (met inbegrip van projecten
uitgevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ondersteund in het kader
van het Coopcity-project, waarin Febecoop als partner één voltijdse medewerker tewerkstelt)
10 coöperatieve vennootschappen opgericht onder begeleiding van Febecoop
7 workshops of seminaries met in totaal 249 deelnemers
140 verstrekte adviezen voor coöperaties via e-mailuitwisseling, telefoon of
teleconferentie
6 grondige analyses (tweedelijnsadvies na onderzoek)
7 specifieke ondersteuningen om de statuten van coöperatieve vennootschappen
aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
7 grondige analyses op het vlak van coöperatieve expertise naar aanleiding
van aanvragen voor samenwerkingsprojecten
38 tools en praktische of methodologische fiches voor coöperaties
1 publicatie in het Nederlands van een boek over coöperatief vennootschapsrecht na de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen (hetzelfde boek werd in 2019 in het Frans gepubliceerd)
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1.2.		

De tussenpersoon als anker

De P&V Groep biedt via verschillende merken en distributiekanalen een
uitgebreid gamma verzekeringsoplossingen aan particulieren, zelfstandigen,
bedrijven en instellingen.
Ongeveer 300 verzekeringsagenten werken exclusief voor het merk P&V. Ruim 1.000 onafhankelijke verzekeringsmakelaars hebben een partnership met Vivium.
De professionele verzekeringstussenpersonen vervullen een sleutelrol in ons model. De agenten en makelaars kennen
hun klanten, verstrekken het juiste advies en bieden ondersteuning bij een schadegeval. Het zijn die momenten die
ertoe doen voor een klant en waarop de tussenpersoon zijn toegevoegde waarde bewijst.
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1.3.		

Onze oplossingen

Onze activiteiten zijn goed gebalanceerd tussen levens- en schadeverzekeringen. We
bieden een volledig assortiment producten en diensten dat voortdurend wordt verbeterd en
aangepast aan de behoeften van de markt en de klant.
Onze verzekeringsoplossingen zijn eenvoudig, transparant en afgestemd op de huidige en
toekomstige behoeften van particulieren, zelfstandigen, bedrijven en de publieke en sociale
sector. Ze variëren van eenvoudige basisverzekeringen tot specifieke oplossingen op maat.

In de kijker:

Vivium Digital Awards
1.3.1.
Een toekomstgerichte blik

Na het succes van de Vivium Digital Awards in 2019 kon een tweede editie niet
uitblijven. Met deze editie wilden we de makelaar nog meer helpen om dé digitale oplossing voor zijn noden te vinden.

Door de snelle evoluties in technologie, economie en samenleving veranderen de
behoeften en het gedrag van klanten zeer snel. Daarom werken we hard aan onze
digitale toekomst.

Daarvoor brachten we alle kwaliteitsvolle digitale oplossingen voor Belgische
makelaars in kaart.

Mensen hechten steeds minder belang aan het bezit van zaken, maar meer aan het
gebruik ervan. Voertuigen en gebouwen worden bovendien alsmaar veiliger en meer
geconnecteerd met het internet. Zo komen er meer gegevens beschikbaar waardoor
we risico’s preciezer kunnen verzekeren en gerichter kunnen werken aan preventie.
Als verzekeringsgroep zetten we intensief in op deze nieuwe realiteit en volgen we
nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en technologie op de voet.
Door ook onze administratieve efficiëntie te vergroten via verschillende transformatieprojecten, geven we de agenten en makelaars meer ruimte om zich te concentreren op de activiteiten met een toegevoegde waarde voor hun klanten. Nieuwe digitale tools en een verhoogde online aanwezigheid helpen hen daarbij. Als bijkomend
voordeel verminderen we hiermee ons papierverbruik aanzienlijk.
Zoals bevestigd werd door tevredenheidsmetingen, zijn we er de voorbije jaren in
geslaagd onze schaderegeling efficiënter en klantgerichter te maken. Schadedossiers
kunnen volledig digitaal behandeld worden, vanaf de aangifte en de evaluatie van
de schade tot de terugbetaling aan de klant. We introduceerden ook belangrijke
vernieuwingen voor onze producten en diensten, zowel in levens- als schadeverzekeringen.

Tijdens de eerste Vivium Digital Awards toonden we de
makelaars dat onze sector geen woestijn zonder innovaties
is, wel integendeel. Vandaag weten veel Belgische
makelaars dan ook dat er heel wat digitale oplossingen
bestaan om hun kantoorwerking en klantenbenadering te
optimaliseren.
Tegelijk vragen vele makelaars zich af: welke digitale
oplossing biedt nu een antwoord op mijn specifieke nood
of uitdaging? Om bijvoorbeeld mijn klanten op afstand te
kunnen helpen, maar tegelijk mijn troeven als adviseur te
kunnen blijven uitspelen?
Om de juiste oplossing te kiezen, moet een makelaar een
heel beslissingsproces doorlopen. Binnen een redelijke
termijn, rekening houdend met zijn budget, en zonder
de continuïteit van dienstverlening te onderbreken. Maar
makelaars zien vaak door het bos de bomen niet en
hebben te weinig tijd om helemaal zelf de juiste oplossing
of partner te vinden. Daar wil Vivium bij helpen, door
makelaars en insurtechs met elkaar in contact te brengen.
- Steve
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Steve Goossens
Digital Office
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1.3.2.
Mens-, resultaat- en klantgericht
In onze interactie met klanten tonen we systematisch dat we aan hun
zijde staan: we zijn integer, luisteren naar hen en houden rekening met
hun behoeften en individuele situatie.
De verzekeringstechnologie die we gebruiken maakt het mogelijk om
sneller nieuwe producten op de markt te brengen en in te spelen op
klantenbehoeften of marktomstandigheden. Ook meer gerichte oplossingen worden mogelijk om klanten op een persoonlijkere manier te
servicen.
Bij al onze innovaties zetten we de klant centraal. In elke fase van het
parcours dat een klant bij ons aflegt, willen we de juiste dingen doen,
met als doel de inspanningen van de klant zoveel mogelijk te beperken.
Daarom introduceren we ook initiatieven om directer in interactie te
gaan met de klant.
We maken ook gebruik van de technologie om op flexibele en modulaire
wijze ons aanbod nauwer te laten aansluiten bij de behoeften van klanten. Klanten kiezen hun oplossing in functie van wat ze nodig hebben en
van de prijs die ze ervoor kunnen of willen betalen.

In de kijker:

The DreamLab
Onze visie om de klant centraal te stellen in alles wat we ondernemen, trekken we opnieuw wat verder door. In september 2020 startten we een online
community met particuliere klanten. Het doel? Klanten beter begrijpen en onze
verzekeringen nog beter laten aansluiten op hun leven.
Via een beveiligde webpagina en een mobiele app gaan klanten met elkaar en met
de P&V Groep in dialoog, verduidelijkt Kathleen Meyers van ons team Customer
Insight & Client Experience.

We vragen klanten naar hun mening over
verzekeringsoplossingen, over aanvullende diensten en
hoe ze die willen gebruiken, over de beste manier om met
elkaar te communiceren, over nieuwe apps en tools …
We zoeken echt naar een langdurige samenwerking met
onze klanten. Via de community kunnen we hun meningen,
ervaringen en behoeften beter leren kennen en begrijpen.
Op basis daarvan kunnen we onze strategie, ons aanbod
en onze acties verder verbeteren, zodat ze nog beter
aansluiten bij het leven van onze klanten. - Kathleen
Efficiënte manier van marktonderzoek
In de community worden regelmatig nieuwe thema’s bevraagd en onderzoeken
gelanceerd. De klanten zijn vrij om te kiezen aan welke ze willen meewerken.
Om hun aan te moedigen zo vaak mogelijk hun waardevolle input te geven, krijgen ze voor elke activiteit een kleine beloning in de vorm van waardebonnen.
In vergelijking met een klassiek marktonderzoek, stelt The DreamLab ons in
staat om veel sneller tot kwaliteitsvolle inzichten te komen.

Kathleen Meyers
Customer Insight & Client Experience.
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Een standaard ad-hoc marktonderzoek neemt snel 6 tot
9 weken in beslag, van opdracht tot resultaten. In The
DreamLab kunnen we flexibel en snel onderzoeksvragen
stellen en antwoorden verwerken. Op een week tijd hebben
we onze resultaten ... of in het geval van een korte poll
zelfs binnen een dag. Dit is dus een heel vlotte manier van
marktonderzoek doen en het is een perfecte aanvulling op
andere onderzoeksmethodes. - Kathleen
Co-creatie
De doelstelling van The DreamLab stopt niet bij het luisteren naar klanten en het
begrijpen van hun behoeften. Als coöperatieve verzekeraar vinden we het belangrijk om samen met klanten aan concrete oplossingen te werken.

Het is de bedoeling dat we met de klanten aan co-creatie
doen om tot nieuwe oplossingen en formules te komen.
Alles begint bij de klant en deze manier van werken stelt
ons in staat om op een moderne manier klanten met ons
te laten meedenken en de toekomst mee vorm te geven.
We kunnen productconcepten testen, maar ook samen
met klanten onze communicaties en digitale processen
verbeteren en klantvriendelijker maken. - Kathleen
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Realisaties in 2020
1.3.3.
Efficiënte oplossingen via ecosystemen
Om ons aanbod optimaal af te stemmen op de behoeften van de klant, schenken we veel aandacht aan de positionering en ontwikkeling van verzekeringsproducten en diensten binnen de ecosystemen van de klant.
Een ecosysteem is een netwerk van organisaties en ondernemingen die producten, processen en diensten uitwisselen en bijeenbrengen in een gemeenschappelijk aanbod. Dit laat toe oplossingen te creëren met een grotere toegevoegde waarde voor klanten dan de afzonderlijke oplossingen van de organisaties of ondernemingen.
De P&V Groep creëerde de volgende ecosystemen:

Hoewel 2020 onze groep voor ongeziene uitdagingen stelde,
slaagden we erin ook in dit jaar innovatieve producten te
ontwikkelen, in lijn met de verwachtingen van vandaag en de
uitdagingen van morgen.
WeCover

Mijn mobiliteit 

Mijn zaken / Mijn activiteiten 

Mijn gezondheid 

Ondersteuning van klanten
bij hun verplaatsingen, ongeacht het vervoermiddel
dat ze gebruiken en wanneer of hoe ze dat doen.

Ondersteuning van de ontwikkeling van
ondernemingen en instellingen en van
hun interactie met de buitenwereld, om
hen te beschermen en de continuïteit
van hun zaken en activiteiten veilig te
stellen.

Ondersteuning van klanten bij gezondheidsproblemen om hun welzijn te vrijwaren of om gezondheidsproblemen te
voorkomen, in aanvulling op de sociale
zekerheid en in samenwerking met de
verschillende actoren uit de zorg.

Mijn huis en gezin 癩

Mijn pensioen 

Begeleiding van alle types
van gezinnen in hun evolutie, activiteiten en dagelijkse
leven om hen te beschermen tegen de tegenslagen in
het leven.

Ondersteuning van klanten om ze de
mogelijkheid te bieden hun pensioen
voor te bereiden, zodat ze een zekere
levensstandaard kunnen aanhouden na
hun pensioen, zowel op het gebied van
financiële middelen als wat hun welzijn
betreft, en ook om zichzelf, hun gezin en
hun inkomsten te beschermen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Mijn lang leven 
Ondersteuning van klanten ook na hun
actieve leven, door hen oplossingen aan
te reiken waarmee ze hun gewenste levensstijl maximaal kunnen aanhouden en
hun waardigheid kunnen vrijwaren in de
moeilijkste momenten.



Een copiloot die dag en nacht bij u in de auto zit, die u aanspoort
om veilig te rijden en die u hiervoor beloont met geschenken? Daar
ontwikkelden we een handige mobiele oplossing voor.
Met onze weCover-app zetten we actief in op verkeerspreventie.
Daarom hebben we de app beschikbaar gemaakt voor iedereen,
klant of niet.
De app daagt u uit om elke keer weer wat veiliger te rijden
met de wagen. Hij meet versnellingen, remmanoeuvres, bochten
en snelheid. Na elke rit ziet u meteen hoe u het ervan af
hebt gebracht en waar u staat in het klassement van veiligste
chauffeurs. Zo verbetert u uw rijstijl en zorgt u mee voor veiligere
wegen. Statistieken laten u ook zien hoe uw rijgedrag evolueert.
Ook deze app detecteert ongevallen en afhankelijk van het type
impact sturen we in samenwerking met onze bijstandsverlener
IMA preventief hulp.
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Het innovatieve concept weCover werd in 2018 gelanceerd in 2018 in cocreatie met D’Ieteren Auto, een van onze belangrijkste partners.
De samenwerking tussen de P&V Groep en D’Ieteren Auto – invoerder van wagens uit de Volkswagen-groep – begon ruim 15 jaar geleden
met het verzekeren van de leasevloot. Later volgden de verzekeringen via het dealernetwerk.
Liberty Rider-app



Fietsverzekering

In ons ecosysteem Mobiliteit nemen tweewielers een prominente
plaats in. We zijn de eerste Belgische verzekeraar die volop inzet
op de veiligheid van motorrijders. We gingen daarvoor een exclusief
partnerschap aan met het Franse bedrijf Liberty Rider en de
gelijknamige app.
Liberty Rider biedt een complete kit voor motorrijders om in alle
vrijheid en veiligheid de weg op te gaan. Met dit partnerschap zetten
we in ons aanbod nog meer in op preventie en veiligheid.
De app maakt het onder meer mogelijk om een val van
de motorrijder te detecteren en in samenwerking met onze
bijstandsverlener IMA direct hulp te sturen. In minder dan een jaar
tijd werden zo twee motorrijders gered.
Tak 23-aanbod voor Employee Benefits



Om onze klanten een zorgeloze fietsrit te garanderen, lanceerden
we in mei 2020 een fietsverzekering, die bekroond werd met een
Decavi-award voor de meest innovatieve verzekering.
De fietsverzekering kan volledig digitaal worden afgesloten met de
hulp van een agent of makelaar. Via een flexibel abonnement kan
de klant zijn verzekering bovendien stopzetten wanneer hij of zij
maar wil.
Naast preventie en veiligheid, zetten we ook in op de zachte
mobiliteit in België. Daarom verbinden we ons ertoe om een
financiële bijdrage te leveren aan verenigingen die actief zijn in de
zachte mobiliteit, elke keer als een verzekerde fietser gedurende
twaalf opeenvolgende maanden schadevrij heeft gereden.



In 2020 hebben we ons Employee Benefits-gamma uitgebreid met een tak 23-aanbod. Hierbij startten we een nieuwe samenwerking
met Triodos Investment Management. Met Triodos kiezen we voor een ethische bank die mens, milieu en cultuur centraal stelt in al haar
activiteiten. Daarmee zetten we onze duurzame ambities extra kracht bij.
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1.4.		

Preventie

Onze expertise gebruiken we niet alleen om onze
klanten te helpen na een schade, maar ook om schade te
voorkomen. Met de hulp van digitale technologie werken
we innovatieve oplossingen uit die de risico’s van onze
klanten beperken.
Toenemende focus op gezondheid en preventie
Door de coronacrisis is gezondheid voor veel mensen een hoofdbekommernis geworden. Klanten staan meer dan ooit open voor oplossingen rond welzijn, preventie en
bescherming. Daarnaast zorgen de stijgende levensverwachting, de vergrijzing en de
angst voor nieuwe pandemieën ervoor dat er binnen het domein van gezondheid veel
nieuwe behoeften ontstaan.

Preventie in het verkeer
Zachte mobiliteit, preventie en veiligheid gaan hand in hand. Omdat we een voortrekker willen zijn op het gebied van preventie en veiligheid, gingen we verschillende
partnerships aan ten voordele van onze klanten.
Zo werken we enerzijds samen met een leverancier van kledij met hoge zichtbaarheid
en anderzijds met een leverancier van antidiefstal-oplossingen voor fietsonderdelen.
Klanten kunnen rekenen op een korting op het gamma van deze producten.
Ook met onze weCover-app zetten we actief in op verkeerspreventie. Daarom hebben we de app beschikbaar gemaakt voor iedereen, klant of niet.

Preventie op sociale media
Op onze sociale media besteden we veel aandacht aan preventie en geven we regelmatig tips en advies aan onze volgers om zich optimaal te beschermen.
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ONZE
STRATEGIE

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit verweven in al onze activiteiten.
Naast onze verzekeringsactiviteiten leveren we een actieve bijdrage aan verantwoordelijk burgerschap en een meer solidaire samenleving.
Dat doen we onder andere via de Stichting P&V, die uitsluiting van jongeren in de samenleving tegengaat en hen aanmoedigt tot actief burgerschap.
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NIET-FINANCIEEL VERSLAG

2020
20

2.1.		

Onze bestaansreden

De klant vindt bij de P&V Groep een passende bescherming. De P&V Groep zet haar expertise in zodat iedereen zich optimaal kan beschermen tegen de risico’s van elke dag en zijn
toekomst kan plannen.
De P&V Groep wordt erkend voor de betrokkenheid van haar medewerkers tegenover haar klanten en andere stakeholders.
Door verzekeringen makkelijker toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen en ervoor te zorgen dat iedereen correct is
verzekerd, concretiseert de P&V Groep haar engagement voor een solidaire en duurzame samenleving.
Als Belgische coöperatieve groep laten we ons leiden door:

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

We verzekeren wat mensen nodig hebben tegen een redelijke prijs. Onze oplossingen zijn
eenvoudig, transparant,en afgestemd op de huidige en toekomstige behoeften van particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen.
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Duurzaamheid
Onze strategie en alles wat we doen dragen bij aan de ontwikkeling van onze onderneming en de samenleving in het algemeen, en dit zowel op economisch, ecologisch en
maatschappelijk vlak.

Preventie
We combineren onze expertise als verzekeraar met moderne technologie om innovatieve
oplossingen uit te werken die de risico’s van onze verzekerden beperken of voorkomen.

2.2.

Onze bijdrage aan de
Sustainable Development Goals (SDG’s)

Onze missie en visie geven uiting aan ons engagement voor
een solidaire en duurzame samenleving. Om onze werking
concreet te kaderen, hebben we tien van de zeventien
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties gekozen. De SDG’s zijn de blauwdruk voor
een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Ze
pakken de wereldwijde uitdagingen aan waarmee we worden geconfronteerd, zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieuvervuiling, vrede en rechtvaardigheid.

De SDG’s krijgen concreet vorm in onze bedrijfsstrategie, ons beleggingsbeleid, ons
product- en dienstenaanbod, de benadering van onze klantensegmenten, de manier
waarop we de distributie organiseren en de werking van onze onderneming.
Via de Stichting P&V en de ondersteuning van verschillende maatschappelijke en
sociale initiatieven, stimuleren we actief burgerschap en bestrijden we elke vorm van
uitsluiting van jongeren in de samenleving.
Elk jaar investeren we financiële en menselijke middelen in concrete acties die verder
gaan dan onze dagelijkse bedrijfsvoering als verzekeringsmaatschappij.
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2.3.		

Stakeholder-management

Vanuit deze betrokkenheid tegenover onze klanten en
andere stakeholders organiseren we jaarlijks meerdere studies om de tevredenheid en de beleving te meten van onze
klanten, onze verschillende distributiepartners en onze
medewerkers.
2.3.1.
Wat denken onze klanten van ons?
Sinds 2017 meten we ook de tevredenheid van klanten via de methodologie Net
Promotor Score (NPS). Zo bevroegen we in 2020 meer dan 16.000 klanten naar
aanleiding van een specifieke interactie met de P&V Groep, zoals een schadegeval
of het afsluiten van een nieuw contract. De benadering van de klantentevredenheid
via de NPS-methodologie - een mix van tevredenheidsmetingen, contactname met
ontevreden klanten, analyse van de resultaten en invoering van actieplannen - heeft
de klantentevredenheid de voorbije jaren doen stijgen. Zo zijn er ook binnen de verschillende directies NPS-ambassadeurs die zich dagelijks inzetten voor de opvolging
en bespreking van de klantenfeedback in teammeetings en werkgroepen ter verbetering van onze methodes en processen.
Deze initiatieven hebben in 2020 geleid tot een stijging van onze NPS-score, waarbij
90% van onze klanten tevreden is over de P&V Groep.

90% van onze klanten
is tevreden over
de P&V Groep
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2.3.2.
Hoe ervaren onze tussenpersonen de samenwerking?
De professionele verzekeringstussenpersonen vormen een cruciale en onmisbare
schakel tussen ons en de klanten. Jaarlijks bevragen we dan ook de tussenpersonen
naar hun ervaringen met de P&V-groep. In deze bevragingen zoomen we in op de
verschillende aspecten van de samenwerking. De resultaten van de studie worden
jaarlijks in detail toegelicht en besproken. Ze zijn essentieel omdat we op basis hiervan aangepaste acties kunnen ondernemen om onze producten, diensten, processen
en samenwerking in de ruime zin van het woord te verbeteren.
In 2020 observeren we een stijgende tevredenheid en NPS-score. Deze stijgende
tevredenheid wordt onder meer gestimuleerd door een stijgende tevredenheid over
de producten, maar ook over de dienstverlening. We observeren ook een goede
tevredenheid over de schadeafhandeling.
Maar de tussenpersonen gaven ook een aantal werkpunten mee zoals de bereikbaarheid van bepaalde diensten, de snelheid van administratieve processen en voor de
ontwikkeling/verbetering van een aantal digitale oplossingen. Daarnaast zien ze ook
nog marge ter verbetering in de marketing en communicatie aanpak.

3

ONZE
IMPACT

Onze positieve impact zit vervat in onze investeringen, onze sociale projecten,
de zorg voor ons personeel en onze bijdrage aan een gezonde planeet.
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3.1.

Investeren in duurzame welvaart

De P&V Groep is zich bewust van haar maatschappelijke rol als investeerder en wil langs
deze weg bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamere economische wereld. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat investeringen in bedrijven en sectoren die aandacht
besteden aan duurzame ontwikkeling op het gebied van ESG (milieu, maatschappij en
goed bestuur) op termijn de beste keuzes zijn.
Deze overtuiging zetten we kracht bij door het hanteren van een aantal principes in ons
beleggingsbeleid.
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3.1.1.
Investeringspolitiek en transparantie
Als coöperatie die erkend is door de Nationale Raad voor de Coöperatie, sluit de
P&V Groep zich aan bij een ethiek die berust op eerlijkheid, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en altruïsme.
Als coöperatieve onderneming is het voor de P&V Groep een topprioriteit om waarde te creëren voor alle stakeholders, en vooral voor de klant, in plaats van louter
winst voor de aandeelhouders na te streven. Als coöperatieve onderneming van
meer dan 100 jaar oud, sluit de P&V Groep aan bij het maatschappelijke weefsel van
haar historische coöperatieleden en deelt ze hun zorgen.
Uitsluitingscriteria
In het algemeen zal de P&V Groep vermijden om te beleggen in bedrijven die door
hun activiteit nadelige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid en het milieu.
Onze groep zal niet beleggen in de volgende bedrijven, overheden of sectoren:
• belastingparadijzen en regimes die corrupt zijn of zich schuldig maken aan internationale schendingen;
• ondernemingen of regeringen die de grondrechten van de mens niet respecteren;
• ondernemingen die bewust de wetgeving en de fundamentele ethische normen
schenden;
• ondernemingen die hoofdzakelijk actief zijn in controversiële sectoren, zoals de
tabaksindustrie, de kansspelen en de seks- en porno-industrie;
• ondernemingen die actief zijn in de steenkoolsector en die meer dan 15% van hun
inkomsten uit deze activiteiten halen;
• ondernemingen die hun activiteiten baseren op corruptie en omkoping;
• ondernemingen die betrokken zijn bij de productie of verkoop van wapens.
De lijst van ondernemingen en landen die uit de beleggingsperimeter zijn uitgesloten,
wordt minstens jaarlijks herzien.

Criteria voor verantwoorde en duurzame ontwikkeling
De beleggingsstrategie van de P&V Groep beantwoordt niet alleen aan financiële
criteria, maar ook aan sociale, ethische en milieuoverwegingen. In het algemeen ziet
de door de P&V Groep toegepaste beleggingsstrategie erop toe dat:
• de kapitaalstromen zich in de eerste plaats richten op maatschappelijk verantwoorde beleggingen;
• voorrang wordt gegeven aan transparantie en een langetermijnvisie bij economische en financiële activiteiten.
In die context zet de P&V Groep een systeem van ‘positieve screening’ of ‘inclusiescreening’ op, dat tot doel heeft beleggingen te bevorderen in ondernemingen die
voorbeeldige praktijken vertonen of althans de beste praktijken toepassen in hun
categorie.
Al die criteria worden regelmatig geëvalueerd en herzien, met name op grond van
de nieuwe aanbevelingen van de Verenigde Naties en de taxonomie voor duurzame
activiteiten op Europees niveau.
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In de kijker:

Interview met Wim Malyster, directeur Investeringen

Wat zijn volgens u de belangrijkste wijzigingen die
de verzekeringssector en de P&V Groep treffen?

Hoe ziet u de toepassing van duurzaamheidscriteria in
onze investeringsportefeuille?

De 21ste eeuw is nog jong maar is al getekend door
meerdere financiële crisissen. Die werkten destabiliserend,
niet alleen op de financiële sector zelf, maar ook op
de financiering van bedrijven en overheden, op het
maatschappelijk weefsel en zelfs op de geopolitieke
evenwichten. De regelgevende instanties hebben dan ook
alomvattende reglementeringen uitgewerkt in een poging
om de financiële instellingen stabieler, transparanter en
billijker te maken. We staan echter voor een nog veel
grotere uitdaging: de ESG-transformatie op het vlak van
milieu, maatschappij en goed bestuur (environment, social,
governance). Puttend uit de ervaringen tijdens de voorbije
financiële crisissen is het inzicht gegroeid dat het sturen
van geldstromen hierin een belangrijke bijdrage kan leveren.
Een hiermee samenhangende nieuwe golf van regels en
rapportering komt op ons af . Hiermee leren omgaan
vormt een belangrijke uitdaging voor een bedrijf van onze
omvang. We hadden al Bazel, Solvency, GDPR, PRIIPS… nu
verwelkomen we ESG, SDG, taxonomie, enz.

De investeringsportefeuille is de belangrijkste hefboom binnen het
ESG-gebeuren. Voor de P&V Groep is ESG echter een evolutie en
geen revolutie. De ‘P’ en de ‘V’ in onze naam verwijzen naar ons
historisch maatschappelijk engagement, dat we onder andere actueel
houden via onze participaties die de lokale economie ondersteunen
en de energietransitie bevorderen. Bovendien hebben we als
verzekeringsmaatschappij een lange beleggingshorizon, wat een
basisvereiste is om in te spelen op klimaat- en samenlevingseffecten
die op lange termijn doorwerken. Ten slotte zorgt het coöperatieve
karakter van onze onderneming ervoor dat kortetermijnwinstbejag
geen doel op zich is. We beogen een gezonde rentabiliteit op lange
termijn ten gunste van alle belanghebbenden.
Dit alles zorgt ervoor dat we de investeringsportefeuille weliswaar
moeten bijsturen maar dat er geen drastische wijzigingen noodzakelijk
zijn. Niettemin is de implementatie van het ESG-kader complexe
materie. Niet alleen puur technisch, met toegang tot ESG-databases,
keuze van referentie-indices en opstellen van rapporteringen. Maar
ook op het gebied van toezicht - wie legt criteria vast en wie verifieert
- en op het gebied van communicatie. Bovendien wordt een deel van
de beleggingen extern beheerd en zijn consistentie en het integreren
van diverse rapporteringsformats allesbehalve een sinecure.
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Hoe staat u persoonlijk tegenover de implementatie van
duurzaamheid in investeringsbeslissingen?

Wat maakt dat u ervoor kiest om voor de P&V Groep te
werken?

ESG maakt activabeheer menselijker. Niemand krijgt op zich een
warm gevoel van het aankopen van overheids- of bedrijfsobligaties.
Dat is echter aan het veranderen. ESG is van nu af aan een
van de beslissende criteria bij het maken van investerings- en
desinvesteringsbeslissingen. En omgekeerd oefenen onze
toezichthouders, onze partners en onze klanten zachte dwang uit op
ons om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen.
Deze positieve wisselwerking staat nog in de kinderschoenen, maar
het ESG-kader maakt de positieve impact van de financiële sector
aan een duurzame samenleving een stuk tastbaarder. Het schenkt
me enorme voldoening hiertoe te mogen bijdragen.

In de eerste plaats werk ik hier graag omdat ik meetel als individu,
en niet louter een functie invul. Voor mij is het tevens belangrijk dat
ik creatief mag zijn en dat mijn inzet een verschil maakt. Beide
aspecten vind ik terug bij de P&V Groep. Ik kan rekenen op een
toegankelijke directie bij wie ik altijd een grote luisterbereidheid
ondervonden heb voor nieuwe initiatieven. En ik geniet van een
grote mate van autonomie bij het dagelijkse activabeheer en het
uitvoeren van nieuwe investeringsprojecten.

Het schenkt me ook voldoening omdat ESG-criteria aansluiten bij
mijn persoonlijke overtuigingen. We kunnen natuurlijk zelf allemaal
het goede voorbeeld geven. Leefbare steden liggen me nauw aan
het hart en daarom heb ik al jaren geen wagen meer. Ik gebruik
het openbaar vervoer, fiets of ga te voet. Maar voor andere
thema’s, zoals bijvoorbeeld betaalbare huisvesting, de transitie naar
hernieuwbare energie en slimme infrastructuur is een meer globale
aanpak vereist. Ik heb in mijn functie het voorrecht om dergelijke
initiatieven te kunnen ondersteunen en de investeringsportefeuille in
die zin bij te sturen.

Wim Malyster
Directeur Investeringen

P&V Groep
NIET-FINANCIEEL VERSLAG

2020

In de kijker:
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3.1.2.
Ons tak 23-aanbod: duurzame keuzes
Voor het beheer van onze fondsen doen we een beroep op de expertise en
knowhow van gereputeerde externe vermogensbeheerders.
Bij de keuze van fondsbeheerders laten we ons niet alleen leiden door hun vakkennis,
maar ook door ethische aspecten. We vinden het belangrijk dat ze bij het beheer van
de fondsen waarden en normen hanteren die aansluiten bij de waarden van de P&V
Groep.
Elk van onze fondsen moet daarom, als een minimum, beheerd worden volgens de
Principes voor Verantwoord Beleggen, een wereldwijd initiatief ondersteund door de
Verenigde Naties. Maar we kiezen bewust voor beheerders die verder gaan.
Naast uitsluiting van controversiële activiteiten passen de geselecteerde fondsbeheerders in het investeringsbeleid positieve selectiecriteria toe op het vlak van milieu,
maatschappij en goed bestuur (ESG). Dat wil zeggen dat bedrijven die goed scoren
op deze domeinen, de voorkeur genieten om opgenomen te worden in de beleggingsportefeuille.
Voor ons aanbod in tak 23 werken we samen met verschillende fondsbeheerders. Elk
van deze beheerders levert met hun investeringen een belangrijke bijdrage aan de
ontwikkeling van een duurzamer wereldwijd financieel systeem.

Een kennismaking met
Funds For Good
Sinds 2017 maakt Funds For Good deel uit van het
fondsenaanbod van de P&V Groep.
Waar andere duurzame fondsen hun steentje bijdragen aan
de wereld rondom ons door een selectief investeringsproces,
gaat Funds For Good nog een stap verder. Zij genereren een
onmiddellijke en tastbare impact door armoede en ongelijkheid in
de eigen omgeving te bestrijden. Dat doen ze door mensen zonder
vast werk, maar met energie en goede ideeën, te helpen om als
ondernemer een plek op de arbeidsmarkt in te nemen. Een doel
dat een sterke match vormt met de coöperatieve waarden van
onze groep.
Funds For Good schenkt 50% van haar eigen winst aan een
sociaal project. Het geld dat vrijkomt door deze schenkingen
wordt gebruikt om intrestvrije leningen op eer toe te kennen
aan werkzoekenden om hen zo de kans te geven hun eigen job
te creëren door als zelfstandige een eigen zaak op te starten.
Wanneer deze leningen worden terugbetaald, hergebruikt Funds
For Good de middelen om andere werkzoekenden op dezelfde
manier te helpen. Daarnaast spendeert het team van Funds
For Good 25% van hun arbeidstijd aan coaching, advies en
ondersteuning van de ondernemers die zij helpen opstarten. Want
financiering mag dan wel van essentieel belang zijn, vaak volstaat
financiële steun op zich niet.
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3.2.		

Goed doen voor de samenleving

Doorheen haar geschiedenis bouwde de P&V Groep een netwerk uit van sociale werken
voor de zwaksten in de samenleving. Vandaag uiten we onze solidariteit onder meer via
de Stichting P&V en via onze steun aan maatschappelijk waardevolle initiatieven.

In de kijker:

P&V Groep beloond voor haar maatschappelijke betrokkenheid
Het maatschappelijk aspect van duurzame ontwikkeling speelt
al van bij de oprichting van de P&V Groep een hoofdrol. Onze
winsten hebben we altijd voor een deel geïnvesteerd in projecten
die inspelen op de noden in de samenleving

• We investeren een deel van onze winst in maatschappelijk
relevante projecten. De Stichting P&V, ons vrijwilligersproject
Boost en het recente project Linking Youth Up werden hier als
voorbeelden genoemd.

We zijn dan ook trots dat we in 2020 de Decavi-award voor
maatschappelijke betrokkenheid in ontvangst mochten nemen.

• We onderschrijven de principes van verantwoord beleggen en
kiezen in ons aanbod van beleggingsverzekeringen bewust voor
ethisch en duurzaam verantwoorde fondsen.

Deze trofee gaat niet naar een specifiek product, maar is een
beloning voor geleverde inspanningen op sociaal, economisch en
ecologisch vlak. Wat overtuigde de Decavi-jury nu precies om ons
deze trofee toe te kennen?

• We zetten in op zachte mobiliteit en preventie. Daartoe
werd extra bewijs geleverd via onze nieuwe fietsverzekering,
waarmee we eveneens een Decavi-award wonnen.
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3.2.1.
Stichting P&V
De Stichting P&V is een stichting van openbaar nut die onafhankelijk werkt van de
P&V Groep. Via verschillende initiatieven moedigt ze de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren aan en nodigt ze hen uit tot actief burgerschap.
Dit jaar maakte de P&V Groep één miljoen euro vrij om de digitale kloof en de leerachterstand van kinderen uit kwetsbare gezinnen te helpen dichten. Met dit budget
kregen 1.300 jongeren tijdens de lockdown een nieuwe laptop. Via Linking Youth Up,
een projectoproep van de Stichting P&V (in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting), werden 66 organisaties in heel België geselecteerd om de digitale vaardigheden van deze jongeren bij te spijkeren.
De Stichting P&V reikt ook elk jaar haar Burgerschapsprijs uit. Daarmee beloont ze
personen of initiatieven die zich op een voorbeeldige wijze inzetten voor een open,
solidaire en respectvolle samenleving.
Meer informatie over de Stichting P&V is te vinden op de website
www.foundationpv.be.

www.foundationpv.be

Burgerschapsprijs 2020
In december maakte de Stichting P&V de laureaat bekend van de 16de Burgerschapsprijs. In 2020 ging de prijs naar de Syrische burgerjournalist, filmmaker en activist
Waad al-Kateab. Zij kreeg de prijs niet enkel voor haar films en documentaires, maar
ook voor haar engagement en de manier waarop ze burgerparticipatie stimuleert.
Al-Kateab hoopt dat haar werk een aanzet is tot verandering en mensen stimuleert
om te handelen.
Waad al-Kateab werd in 1991 geboren in Syrië. In 2009 verhuisde ze naar Aleppo
om er economie te studeren aan de universiteit. Maar haar studie werd onderbroken
door de revolutie en de burgeroorlog die erop volgde. Vijf jaar lang bracht ze voor
Channel 4 News verslag uit van de oorlog. Als amper twintigjarige journalist-activist
roept ze op tot een einde aan de bombardementen op ziekenhuizen en burgers.
Voor haar reportagereeks Inside Aleppo won ze een internationale Emmy Award.
Sinds ze in 2016 met haar gezin vluchtte uit Syrië, woont en werkt ze in Groot-Brittannië. In haar werk toont ze het dilemma om haar land in oorlog te verlaten
om zichzelf en haar familie een betere toekomst te bieden. Betekent weggaan het
opgeven van de strijd voor vrijheid waarvoor ze al zoveel heeft opgeofferd? De film
For Sama laat ons dit innerlijke debat beleven.
Als jonge moeder toont ze de tragedie in Aleppo van binnenuit. Met een eenvoudige
camera legt ze het geweld vast, vanaf het begin tot aan de gedwongen evacuatie eind
2016. De film biedt de kans om de oorlog in Syrië en de mensen die er blijven of op
de vlucht slaan, vanuit een ander perspectief te zien.
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In de kijker:

Interview met Saskia De Groof, verantwoordelijke Stichting P&V

Wat is uw rol in de stichting?
Ik ben sinds februari 2012 werkzaam bij de Stichting
P&V als coördinator en sinds juni 2020 als afgevaardigdbestuurder, in opvolging van Marnic Speltdoorn, die met
pensioen is gegaan.

kwetsbare kinderen, de versterking van hun digitale vaardigheden
en de begeleiding bij hun schoolloopbaan en de zoektocht naar
werk.
Stilletjes aan begint de coronaroutine bij mij ook wel mentaal te
wegen, zoals bij zovele mensen en zeker jonge mensen. Ik hoop
dat we snel meer perspectief krijgen op een ‘back to normal’.

Hoe hebt u 2020 beleefd?
Dit is een ongeziene tijd, waarvan ik nooit had gedacht
dat die zo lang zou aanhouden. Door het contact dat we
hebben met organisaties die werken met maatschappelijk
kwetsbare jongeren, besef ik hoe geprivilegieerd wij zijn.
Wij hebben geen financiële problemen, konden onze job
behouden, hebben voldoende binnen- én buitenruimte,
computers, een netwerk om op terug te vallen …
Voor veel maatschappelijk kwetsbare gezinnen ligt dat
helemaal anders. Hierdoor vergroot de kloof met anderen,
wat negatieve langetermijneffecten kan hebben op de
schoolloopbaan en de latere jobkansen van deze jongeren.
Daarom was het zo fantastisch dat we samen met de P&V
Groep deze digitale en onderwijskloof hebben proberen
te verkleinen, met nieuwe laptops voor maatschappelijk

Hoe heeft de winnaar van de Burgerschapsprijs 2020
u geraakt?
Waad al-Kateab is een jonge activiste en burgerjournaliste die de
Syrische oorlog van binnenuit heeft gefilmd. Haar grote moed om
te blijven filmen wat er om haar heen gebeurde en alles vast te
leggen voor de wereld, heeft me enorm geraakt. De documentaire
die ze op basis van die beelden heeft gemaakt, heeft me ook hard
getroffen: hoe mensen in gruwelijke omstandigheden proberen
op de best mogelijke manier te leven en van de kleine dingen te
genieten. En hoe niemand haar of zijn land zomaar wil verlaten,
zelfs al blijft er amper iets van over. Ik hoop dat met de trieste
10-jarige verjaardag van de Syrische oorlog Waad stilaan hoop
mag hebben op verandering.
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Is er een rechtstreekse link tussen uw persoonlijke
waarden en engagement en uw functie bij de P&V Groep?
Ik heb lang op de VUB gewerkt waar ik onderzoek deed naar
dezelfde thematieken waarrond de Stichting P&V werkt. Het viel
me op hoe lang onderzoekers al naar buiten brengen dat er grote
ongelijkheden bestaan in onze samenleving, dat niet iedereen
met dezelfde kansen aan de start staat en hoe moeilijk het voor
sommigen is om uit bepaalde vicieuze cirkels te geraken. Toch blijven
de ongelijkheden bestaan en worden ze op bepaalde vlakken zelfs
groter. Daarom wilde ik graag iets doen tegen die ongelijkheden.
Het fijne aan deze job bij de stichting is dat het onderzoek aan de
praktijk koppelt en dus op basis van wetenschappelijke evidentie
gericht projecten ondersteunt die op het terrein iets willen en kunnen
veranderen. We zijn een kleine stichting met 2 personen, wat
betekent dat we heel flexibel, zelfstandig en creatief kunnen werken,
van vele markten thuis moeten zijn en afgestemd moeten zijn op
elkaar. Die variatie en uitdagingen spreken me erg aan. Ten slotte
vind ik het heel belangrijk dat ik voor een groep werk die al sinds
haar ontstaan solidariteit belangrijk vindt en dit ook effectief in de
praktijk brengt.

Saskia De Groof
Stichting P&V
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3.2.2.
Steun aan de lokale economie & participaties

3.2.3.
Steun aan internationale NGO’s

De P&V Groep verwerft en houdt participaties aan die passen bij haar maatschappelijke rol. Het gaat om participaties in ondernemingen of verenigingen die strijden tegen een duale samenleving en die voldoen aan minstens één van de volgende criteria
wat betreft het type of het doel van hun activiteiten:
• bijdragen aan de bescherming van de sociale banden, het behoud of de versterking van de sociale cohesie of helpen bij de ontwikkeling van lokale of duurzame
activiteiten;
• ondersteuning bieden aan kwetsbare personen, hetzij vanwege hun economische
of sociale situatie of hun persoonlijke situatie;
• voorrang geven aan de dienstbaarheid, de gemeenschap of de leden in plaats van
het winstoogmerk.
Al deze ondernemingen of verenigingen waarin de P&V Groep belegt, geven blijk van
een ethisch en economisch efficiënt beheer in ethisch aanvaardbare activiteitensectoren.

We steunen de organisaties FOS en SocSol, twee ngo’s die in Midden-Amerika en
Afrika werken rond kwaliteitsvolle gezondheidszorg en voedselsoevereiniteit.

Zo zetten we via onze participaties in Levanto, Exaris en Trividend mee onze schouders onder een groot aantal initiatieven in de sociale economie, die laaggeschoolde
werknemers aan een volwaardige job willen helpen.
Daarnaast heeft de P&V Groep belangrijke participaties in ondernemingen zoals
Multipharma en Partena Professional.
Multipharma
Multipharma is een coöperatieve groep die een actieve rol wil spelen in het toegankelijk maken van gezondheidsproducten (voornamelijk geneesmiddelen) en in een
kwaliteitsvolle farmaceutische zorg.
Partena Professional
Partena Professional begeleidt zelfstandigen en ondernemingen in de verschillende
aspecten van hun professionele activiteiten: van de oprichting van het bedrijf over
personeelsbeleid tot loonbeheer. Het biedt gepersonaliseerd advies, hulpmiddelen op
maat, opleidingen en consulting.

We zijn ook zeer nauw betrokken bij het ICMIF-project 5-5-5, in het bijzonder het
luik in Kenia, waarbij me meewerken aan microverzekeringen voor Keniaanse veehouders.

In de kijker:

Op de baan voor voedselhulp
3.2.4.
Onze mensen in actie
Voor het omzetten van ons maatschappelijke engagement in concrete acties kunnen
we rekenen op geëngageerde medewerkers. Zij zetten niet alleen hun schouders
onder projecten die we vanuit de groep organiseren, maar reiken ook zelf initiatieven
aan waarmee we onze impact kunnen vergroten.

BOOST
BOOST (Be Our Organisation Support Team) is een initiatief dat spontaan gegroeid
is, waarbij collega’s vrijwillig hun kennis ten dienste stellen van een organisatie die
werkt voor en met jongeren. Boost staat open voor iedereen, jong en oud, uit alle
diensten van de P&V Groep.
In korte coachingtrajecten stellen onze collega’s hun expertise op het vlak van IT, HR,
marketing, communicatie enz. ter beschikking.
De ondersteunde organisaties, die een partnership hebben met de Stichting P&V,
hebben behoefte aan externe expertise om hun werking te verbeteren. Zo kunnen
ze zich nog meer toeleggen op hun kerntaak: het begeleiden van jongeren
In 2020 stelden een recordaantal van 44 collega’s, verdeeld over 14 groepjes, hun enthousiasme en kennis ten dienste van organisaties die met en voor jongeren werken.

Door de lockdown en de stopzetting van bepaalde activiteiten ten gevolge van
de coronacrisis, nam het aantal kwetsbare personen erg toe. Tegelijk werd ook
de werking van organisaties en vrijwilligers die zich inzetten voor deze kwetsbare groepen grondig verstoord.
Geraakt door toenemende schrijnende toestanden staken een aantal medewerkers de koppen bij elkaar. Zij namen het initiatief om enkele verenigingen die
actief zijn in de sector van de voedselhulp in België logistieke en gerichte hulp
te bieden.

Waarom logistiek?
Verenigingen die voedselhulp bieden, hebben vaak te weinig
middelen en geen voertuig om de voedingsmiddelen van
de voedselbanken of supermarkten naar hun lokalen te
brengen waar de verdeling plaatsvindt.
De P&V Groep beschikt over een aantal bestelwagens die we konden inzetten
om de drie gekozen organisaties te helpen. Zo doorkruisten onze collega’s met de
bestelwagens de straten van Brussel, Leuven en Antwerpen om 1.500 mensen aan
voedsel te helpen.
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Impactdays
Na aanrijking van het idee door enkele medewerkers, sloot de P&V Groep zich aan
bij het burgerinitiatief Impactdays, ook bekend als #OnzeGemeenteHelpt. Impactdays is een platform voor hulp en vrijwilligerswerk waar gemeenten en organisaties
gebruik van kunnen maken. Vraag en aanbod van vrijwilligers ontmoeten er elkaar.

P&V Group for Life
Ook in dit bizarre coronajaar hielden we een actie P&V Group For Life. Anders, maar
daarom niet minder warm en solidair.
We moedigden onze medewerkers aan om zelf een actie te organiseren of een uitdaging aan te gaan voor het goede doel. In teamverband of met andere collega’s in het
bedrijf, maar uiteraard vooral digitaal en coronaveilig.
Het verzamelde geld ging in 2020 naar Duo for a Job. Deze organisatie linkt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond aan 50-plussers die als vrijwilliger hun
professionele ervaring inzetten om deze jongeren te begeleiden naar werk. Zo draagt
Duo for a Job bij aan een gelijke toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen en aan
de waardering voor de kennis en vaardigheden van 50-plussers.
De Roze Mars
Oktober is de internationale borstkankermaand. Tijdens deze maand wordt borstkanker extra onder de aandacht gebracht met diverse acties en campagnes.
In 2020 zette de P&V Groep voor het derde jaar op rij haar schouders onder het
wandelinitiatief De Roze Mars. Van 1 tot en met 31 oktober moedigden we samen
met Pink Ribbon zoveel mogelijk mensen – dus ook al onze collega’s, klanten en
distributiepartners – aan om elke dag te bewegen.
Samen met 218 collega’s wandelden we tijdens 31 dagen bijna rond de wereld, in
totaal 28.107 km.
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3.2.5.
Eerbiediging van de mensenrechten en de bestrijding van
corruptie en omkoping
De P&V Groep is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en
draagt via haar verschillende activiteiten bij tot het welzijn van de samenleving in het
algemeen, met inbegrip van de eerbiediging van de mensenrechten.
Op het vlak van fraude en corruptie werkte de P&V Groep binnen haar integriteitspolicy een formeel kader uit voor de bestrijding van deze praktijken, die het collectieve belang van de verzekerden ondermijnen. Die policy beschrijft de aanpak en de
richtsnoeren die onze groep volgt, alsook de sturing die plaatsvindt om fraude op
uniforme wijze te bestrijden en de opsporing en rapportage ervan te waarborgen.
Ze moet ervoor zorgen dat elk departement, elke afdeling en iedere medewerker de
nodige informatie heeft om fraude of pogingen tot fraude effectief te voorkomen en
op uniforme wijze te behandelen.
We centraliseren ons beleid door in elke directie een fraudecoördinator aan te stellen. Alle gevallen van fraude worden behandeld door een Onderzoekscommissie. Dat
geldt zowel voor bewezen fraude als voor poging tot fraude en vermoeden van fraude. De zwaarste of moeilijkste gevallen worden doorgegeven aan het Fraudecomité.

3.2.6.
Integriteitsbeleid
De P&V Groep is actief in een zeer gereglementeerde sector waarin tal van wettelijke, reglementaire en prudentiële voorschriften moeten worden nageleefd. Het
naleven van deze voorschriften is van groot belang voor het behoud van het vertrouwen van onze klanten. Daarom opteren wij voor een strikt beleid op het vlak van
deontologie en integriteit.
In het kader van deze aanpak streeft de P&V Groep in het bijzonder naar:
• het bevorderen van een klimaat van transparantie en vertrouwen ten opzichte
van klanten, medewerkers en tussenpersonen;
• het bepalen van een helder en nauwkeurig preventiebeleid in zaken die uiterst
gevoelig liggen op het vlak van de integriteit.
Onze groep heeft als engagement om bij te dragen aan een duurzame en maatschappelijk verantwoordelijke ontwikkeling en om de daaraan verbonden waarden te
bevorderen.
Deze policy beschrijft verschillende deontologische regels, die gericht zijn op de
volgende principes:
• naleving van wettelijke en reglementaire bepalingen;
• professionalisme en discretieplicht;
• transparantie, betrouwbaarheid en respectvol optreden ten aanzien van de
klanten;
• wederzijds respect voor mensen en meningen;
• transparantie en loyaliteit ten aanzien van de samenleving.
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3.3.		

Welzijn van ons personeel

Onze medewerkers zijn de sleutel tot het succes van onze
onderneming en we vinden het van zeer groot belang om
met hen een duurzame relatie op te bouwen. We kunnen
onze ambities enkel maar realiseren wanneer onze medewerkers zich betrokken voelen bij de P&V Groep en haar
klanten.
Daarom ontwikkelden en realiseerden we verschillende initiatieven om de tevredenheid van onze medewerkers op het werk te vergroten, hun talenten te ontwikkelen
en hen een gezond evenwicht te laten vinden tussen werk en privéleven.
De P&V Groep werkte verder aan de invoering van de ‘new way of working’ om de
motivatie en efficiëntie van de werknemers te verbeteren via telewerk, een moderne
werkomgeving en de digitalisering van de processen en documenten.

3.3.1.
Onze Covid-19-aanpak
In 2020 schudde Covid-19 onze dagelijkse gewoontes grondig door elkaar. Ieder van
onze medewerkers moest zich ongewoon snel aanpassen aan een nieuwe manier van
leven en werken. Resultaat: het bedrijf is niet enkel blijven doordraaien, de kwaliteit
van de dienstverlening werd zelfs verbeterd.
IedereenOK.be
Aan het begin van de lockdown, in maart 2020, ontwikkelde Ally Institute vzw, onder
leiding van Prof. Dr. Elke Van Hoof, met de steun van de P&V Groep, de interventietool Iedereen OK?. Deze tool biedt een online, gratis service voor heel het gezin die
stressniveaus doet dalen en eventuele ernstige psychische klachten signaleert. Het doel
van deze tool is om vanop afstand zo veel mogelijk mensen te begeleiden en helpen
de emotionele rust te vinden in de psychologisch heel belastende lockdown-periode.
De tool werd ook binnen de P&V Groep gepromoot naar de medewerkers toe.
Elke Van Hoof is klinisch psychologe en een autoriteit op het gebied van stress, burn-out en trauma. Al meer dan 20 jaar begeleidt ze mensen die lijden onder stress.

Veerkrachtige medewerkers ...
Onze departementen namen verschillende initiatieven om de continuïteit van onze
activiteiten in een zo sereen mogelijke sfeer te garanderen, rekening houdend met de
situatie. Sommigen organiseerden regelmatig e-aperitieven, anderen werkten voor
het eerst op afstand, nog anderen voerden hun evaluatiegesprekken in duo tijdens
een boswandeling enz. Sommigen behouden zelfs het positieve van deze crisis, voor
‘de toekomst’. Een terugblik op hoe onze werknemers deze periode beleefden en
zich van de ene op de andere dag hebben aangepast aan deze op zijn minst gezegd
storende verandering ...
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“We deden een digitale teambuilding. Er werd een pakket met een aperitief en wat lekkers aan huis
geleverd en daar konden we dan tijdens de sessie van genieten terwijl we leuke opdrachten deden
zoals Pictionary, samen zingen ... Dit werd door twee collega’s uit het team in mekaar gestoken. Super
tof!” - Cindy (beheerder Employee Benefits)

“Ik was pas 2 weken in
mijn nieuwe functie toen
het Business Continuity Plan
geactiveerd werd, waarin ik
een coördinerende rol heb.
Dat waren even moeilijke
weken, maar dankzij de
collegialiteit binnen en buiten
de afdeling zijn we er vlot
doorgekomen. Die collegialiteit
wil ik graag behouden.” - Nicky

“We hebben ons allemaal zeer snel aangepast.
P&V heeft op een snelle en duidelijke wijze de
manier van werken aangepast en dat heeft niet
tot ernstige problemen geleid. Als departement
hebben we enkele mooie initiatieven genomen:
vrijdagavond-apero, quiz met foto’s, online
teammeetings, enz. Allemaal goede initiatieven
maar ‘the real thing’ blijft toch beter.” - William
(projectmanager)

“Ik vind dat mijn werkgever wel degelijk aanwezig
was, en vooral heel menselijk tijdens de crisis. De P&V
Groep heeft heeft voorrang gegeven aan de veiligheid
en het welzijn van haar personeel boven de rentabiliteit.
Al voor de aankondiging van de lockdown in maart
moesten we gaan thuiswerken en er werd snel een
gezondheidssysteem ingevoerd voor wie toch naar
kantoor moest (gel, mondmaskers enz.). Er werd ook
een systeem opgezet voor de bestelling van broodjes
voor wie op kantoor moest werken (aangezien het
bedrijfsrestaurant gesloten is). Ze hebben echt veel
gedaan voor het personeel! Vooral ook de kleine attentie
voor Pasen – chocolade-eieren aan huis – viel letterlijk
en figuurlijk goed in de smaak. Ik vind het ook leuk dat
onze CEO Hilde Vernaillen ons regelmatig toespreekt
in haar blog. Nu alles op afstand gebeurt, is elk beetje
communicatie van haar welkom.” - Ngoc-Anh (beheerder
Employee Benefits)

(Change & Integration)

“Omdat iedereen in zijn thuissfeer zit (en soms zelfs in thuisoutfit) wordt het contact met collega’s
meer casual en authentieker. Dit kan helpen in het verdere afvlakken van onze organisatiestructuren.”
- Jens (accountmanager)
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“Ik heb moeten nadenken om op een andere manier zaken te doen. Plots werden
andere dingen belangrijk voor onze makelaars. Ze hadden het gevoel dat de
maatschappij plots veel minder nabij was. Daar op inspelen en de makelaars
geruststellen dat ze bij mij terecht konden was de eerste stap. Vervolgens zag ik dat
sommige makelaars de stap gezet hadden naar verkoop via online meetings. Dat
idee overbrengen naar alle makelaars en hen aanmoedigen om dit uit te proberen
was mijn volgende initiatief. Uiteraard door zelf het voorbeeld te geven… In de
toekomst zal het puur zakelijke misschien meer online gaan maar het menselijke en
de coaching kunnen veel beter ter plaatse. In de toekomst zal ik me vooral afvragen
wat voor welke situatie het meest efficiënt is.” - Lieven (accountmanager)

“Dankzij het verplichte telewerk besef ik beter het
belang van de sociale banden op het werk. Het leek
aanvankelijk niet zo’n probleem, maar als je vijf dagen
per week thuiswerkt, begin je dat toch te missen. Na
de crisis zal het van groot belang zijn om die banden
te herstellen en te koesteren. De crisis heeft ons echter
ook aangespoord om creatief te zijn om dit sociale
aspect te behouden. In het Communication Office
houden we sinds maart 2020 onder meer dagelijkse
stand-up-meetings en nemen we deel aan informelere
evenementen, zoals de online muziekquiz die we
organiseerden om het initiatief P&V Group for Life te
ondersteunen. Ik heb ook genoten van het pakket ‘food
and drinks’ dat onze directeur tijdens de lockdown heeft
opgestuurd.” - Denis (marketing communication officer)

“Tot voor de crisis deed ik maar heel beperkt aan telewerk,
een halve dag per week. Nu gebeurt dit permanent. Hoewel ik
er eerder negatief tegenover stond, ben ik er meer en meer de
voordelen van gaan inzien. Niet zozeer de verplaatsing naar het
werk, want ik woon niet zo ver, maar wel het ongestoord kunnen
werken.” - Kristien (Tax & Legal)

“De eerste paar dagen thuiswerk waren moeilijk maar ik had
al snel mijn ritme te pakken. Opstaan, krantje halen in de
krantenwinkel, ontbijten, werken, lunch, middag-wandeling, werken,
afterwork-wandeling, avondeten … het beviel me wel.”
- Luc (procesanalist)

In de kijker:
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Interview met Jan Verkest, accountmanager bij Vivium

Wat waren de grootste moeilijkheden tijdens deze
lockdownperiode?
Absoluut het gebrek aan contact. Ik heb de gewoonte om
mijn naaste collega’s op kantoor informeel te ontmoeten.
We blijven digitaal met elkaar praten, maar dat voelt
minder gezellig aan. Het geeft een heel ander soort
energie. Je ziet niet alle non-verbale communicatie. Als
commercieel medewerker haal ik veel energie uit de
omgeving, uit mijn relaties met mensen. Ik mis ook de
beweging rondom mij. Ik ben het gewoon om onderweg te
zijn, me te verplaatsen en nu zit ik altijd thuis. Bovendien
is de werklast er zeker niet minder op geworden. De
makelaars hebben veel vragen die via mail binnenkomen.
Wat onthoud je als positief?
Onze IT-infrastructuur voor telewerk was al ver gevorderd.
Elke medewerker had een eigen laptop en al voor de crisis
bestond de mogelijkheid om op afstand te werken. We
moeten zeker ook ons IT-team bedanken voor hun harde
werk. Zij hebben snel gereageerd om de capaciteit van
de ene op de andere dag te kunnen verhogen, zodat alle
medewerkers 100% konden telewerken. Ook onze digitale
tools waren al aanwezig. Zo konden we bijvoorbeeld de
e-learnings voortzetten.

Hoe verliep de digitale aanpassing?
Telewerk laat ons toe om frequenter te vergaderen met alle
accountmanagers. Momenteel hebben we wekelijks een meeting
waarin we niet alleen problemen maar ook ervaringen kunnen uitwisselen. Vroeger hadden we één keer per maand een ontmoeting,
om de verplaatsingen te beperken. Het werkt iets formeler op
afstand, maar veel efficiënter.

Jan Verkest
Accountmanager Vivium

We hebben collega’s binnen de verschillende Life-teams die de gewoonte hebben om samen
te werken en die vlot bereikbaar zijn. We kunnen rechtstreeks met elkaar contact opnemen
zonder langs de verschillende hiërarchische niveaus te moeten gaan. De communicatie is zeer
open, waardoor kleine problemen zeer snel opgelost kunnen worden. De teams hebben echt
hard gewerkt om alles vlot te laten verlopen.
Spelen open communicatie en vertrouwen een sleutelrol?
Bij Vivium willen we een langetermijnrelatie opbouwen met onze makelaars, wat inhoudt dat
we elkaar kennen en vertrouwen. Dat zorgt ervoor dat we deze moeilijkere periode samen
heel goed doorkomen.
Tot slot nog een dankwoordje voor onze HR-mensen die sterk aanwezig waren, met name
door de organisatie van verschillende workshops over motivatie of angst, en het verstrekken
van persoonlijke en psychologische ondersteuning.
Wat wil je nog kwijt?
Ik werk voor een bedrijf zonder bijna een jaar op kantoor te zijn geweest! Dat is gek, niet?
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3.3.2.
Het belang van ons HR-team
De crisis als opportuniteit om cultuurverandering te versnellen
Elke crisis is ook een opportuniteit. Vanuit die visie hebben onze HR-teams de coronacrisis aangepakt als een gelegenheid om de wendbaarheid en veerkracht van onze
teams te versterken en de ondernemingsgeest te bevorderen.
Dimitri Maenhoudt (change management expert): “Een van de eerste beslissingen
was om de medewerkers centraal te stellen. We waren ervan overtuigd dat de focus
op ons personeel de sleutel was tot succes voor al onze corona-acties. De tweede
beslissing was om die Covid-acties af te stemmen op ons programma voor cultuurtransformatie, dat sinds 2018 loopt. De coronacrisis was voor ons personeel in zekere
zin een accelerator van onze cultuurtransformatie en digitalisering. Meer dan duizend
collega’s moesten hun functie op afstand uitoefenen in plaats van naar kantoor te
komen.”

Enkele acties van ons HR-team om deze moeilijke periode door te komen:
Well@Work
Omdat een groot deel van onze werknemers thuis werkte, wilden we hun een gemakkelijke en toegankelijke ondersteuning bieden door tips en best practices te delen
over hoe je efficiënt aan thuiswerk doet, hoe je voor jezelf zorgt en hoe je verbonden
blijft met de organisatie en je collega’s.
We hebben een Well@Work-nieuwsbrief gemaakt met drie terugkerende rubrieken: Me, myself & I (focus op zelfzorg als noodzakelijke voorwaarde om goed voor
anderen te zorgen) – Stay connected (focus op verbinding door op verschillende
manieren ondersteuning te geven en te krijgen) – You’re not alone! Need help?
(focus op het belang om tijdig hulp te krijgen van onze vertrouwenspersonen en via
andere kanalen).
Hoe gaat het er nu echt mee?
In november en december 2020 hebben negen vrijwilligers telefonisch contact opgenomen met 100 collega’s met de vraag hoe zij zich in de huidige situatie voelden en
hoe zij de crisis hebben ervaren. De actie werd zeer gewaardeerd en bijna iedereen
ging ermee akkoord om onze vragen te beantwoorden op een (zeer) transparante
manier.
Leadership dialogue
We wilden de dialoog op afstand tussen de leiders blijven stimuleren en hun op een
‘gemakkelijke’ manier relevante informatie doorgeven zonder ze te bedelven onder
mails. Met één duidelijk doel: de leiders voelen zich ondersteund in hun aanpak van
de coronaproblemen. We hebben in MS Teams een kanaal ‘Leadership dialogue’
opgezet, waar we enkele keren per week relevante artikelen en info posten.

Well@Work in Coronatijden
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Is jouw (informatie)vat
ook VOL?
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Zie je door de bomen van info,
goedbedoelde tips en adviezen
over welzijn het bos niet meer?

Well@Work in Coronatijden
Newsletter 3

Heb je stilaan je draai gevonden in de nieuwe corona-werkelijkheid? Knap, dat betekent dat je je aan het
aanpassen bent in deze uitzonderlijke omstandigheden. Komen de muren stilaan op je af en vind je het
moeilijk om focus te houden? Of slinger je tussen deze 2 bewegingen?
Allemaal normale reacties in een abnormale situatie. Zowel ons privé- als ons professionele leven zien er
Welnu, wij bundelden voor jou de verschillende tips & tricks per thema:
intussen helemaal anders uit.Waar we in pre-coronatijden al goed moesten toezien op het nemen van
voldoende hersteltijd/pauzes, is het nu een absolute aanrader geworden om extra pauzes te nemen. Zo niet
blijven
Newsletter
riskeren we ver over onze grenzen Hoe
te gaan.veerkrachtig
Het is net die afbakening
van tijdens
je grenzen,een
samencrisis?
met rust, die
Telewerk &
Ergonomie 7
communicatie
& beweging
essentieel is om je veerkracht op peil te houden.
De tussen
nieuwetelewerk
werkelijkheid
begint stilaan binnen te sijpelen: iedereen zoekt een nieuw evenwicht,
Las je op WeConnect het interview met Johan Dekens over het evenwicht
en kantoorwerk?
professioneel.
dat duurt even. Dat is een normale reactie in een abnormale
Onze leidinggevenden kregen intussen ook een visienota met de oproepzowel
om –privé
in lijnalsmet
de nieuwe En
cultuur
situatie.
Nu we bijna allemaal quasi voltijds telewerken, zijn communicatie en teamgevoel meer dan
Zelfzorg
Connectie
– in dialoog
te gaan met medewerkers om samen tot goede afspraken
te komen.
Hierbij
geven aan
we jeengraag wat handvaten mee:
Hoe kwam dit binnen bij jou? Hoe voelt dit? In deze newsletter reiken ooit
we jebelangrijk.
een aantal
denkpistes
geven we je meteen ook enkele praktische tips mee.
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Enquête naar het welzijn van onze medewerkers
Na vijf weken lockdown wilden we feedback verzamelen over de ondernomen acties
en de globale corona-aanpak van de P&V Groep om te weten wat werd gewaardeerd en om ruim op tijd verdere actieplannen te kunnen uitwerken. We hebben
een enquête samengesteld met vragen over verschillende onderwerpen: persoonlijk
welzijn, de omstandigheden waarin mensen thuiswerken, feedback over de acties van
de groep en de manier waarop ze onze waarden in deze periode uitdragen. Meer
dan 700 mensen hebben geantwoord: de resultaten waren zeer positief en verhelderend voor wat betreft de aanpak voor de toekomst. We hebben alle resultaten zo
transparant mogelijk gepubliceerd op ons intranet.
Lancering van MyDesk
Ervoor zorgen dat iedereen efficiënt, coronaveilig en comfortabel kan werken in onze
kantoren en thuis én duidelijkheid en voorspelbaarheid bieden in onzekere tijden. Dat
was de reden waarom we ‘MyDesk’ hebben gelanceerd, een reserveringstool voor
werkplekken in onze gebouwen (door corona kan slechts de helft van de beschikbare
plaatsen worden gebruikt). De tool is beschikbaar op het intranet en via een app. Op
aanvraag hebben we grote schermen, bureaustoelen, headsets enz. voor de thuiskantoren geleverd. Tijdens de eerste lockdownperiode hebben extra servers ervoor
gezorgd dat alles vlot is blijven werken. We hebben een centrale hub gecreëerd voor
het bestellen en leveren van koude maaltijden en broodjes voor collega’s die op kantoor werken, nu onze kantoorrestaurants verplicht gesloten zijn. Onze kantoorruimtes zijn aangepast (duidelijke signalisatie, handgel enz.). Op kantoor worden maskers
voorzien (en met de post verzonden om met het openbaar vervoer naar kantoor te
komen). De vergaderzalen zijn heringericht volgens de coronaregels.

Well@Work in Corona-tijden
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Nuttige links
& sites

Hulp &
ondersteuning

“Me, myself & I”
Nu de geleidelijke terugkeer uit lockdown een volgende fase ingaat, keert iedereen van ons (die niet
Hoe je telewerk of werken op kantoor ervaart, hangt
tot een risicogroep behoort) weldra minstens 1 dag per week terug naar kantoor. In de Corona-af van veel persoonlijke factoren: je persoonlijkheid,
je gezondheid,
leefsituatie, al dan niet
enquête gaven jullie aan dat deze terugkeer
welkom
ookwat
spanning
Zo kan jedeels
gerichter
zoekenis,enmaar
eruit deels
selecteren
jou past.meebrengt.
Maak het jezelf
ook niet jetepersoonlijke
moeilijk door
1001 tips tegelijk proberen toe te passen.

rechtstreekse ervaringen met corona, je woonst, de mate

Hoe zal het eraan toegaan op het openbaar vervoer en hoe is het kantoorleven in semiwaarin je tot een goed evenwicht werk-privé kan komen,
beter we
vandaag
aandacht
voor
1 tip of aspect en morgen of over
dagen
op een andere.
hoeenkele
je je naar
het focus
werk verplaatst,
je functie, de fase
lockdownmodus? In deze newsletterRelax,
schetsen
jullieallehiervan
een
beeld.

Uitzonderlijke tijden brengen uitzonderlijke regels mee.

“Me, myself & I”

werkverband, zeker in onze sector, zijn we het minder gewoon dat quasi elk gesprek vandaag
Wist je trouwens dat uit onderzoek blijkt
dat In
minder
Maar
dan
met een positieve twist! Denk aan de instructie die jonge ouders bij
begint
hoe
gaat het
metmaar
jou?voor
Je gezin?
Luktzorgen
het?” als je eerst
dan 0,01% van de besmettingen terug te het
brengen
zijn
begin
vanmet
een “En,
vlucht
krijgen:
je kan
anderen
normale
snel alsZelfzorg
“melig”kan
bestempeld
tot het gebruik van het openbaar vervoer?
MetWat
eenin
voldoende
aandacht
aantijden
jezelf al
besteedt.
en moet. wordt,” passeert” nu en… is zelfs welkom!
aantal eenvoudige middelen kan je zelf het risico nog
verkleinen.

“Me, myself & I”

Epidemiologisch onderzoeker Marius Gilbert licht
dit mogen én moeten, zéker nu we bijna
Pauzes
Doseer het nieuws
waarin je (arbeids)leven zich bevindt …
Deze handige wegwijzer vind je voortaan terug op de Covid-19 verzamelpagina.
helder toe in dit filmpje.
allemaal 100% telewerken.
Maak onderscheid tussen officiële bronnen en
De kans is groot dat het na al die maanden voor
TIPS:
geruchten.Volg enkel betrouwbaar nieuws. Je hoeft
Stay connected
jezelf duidelijk is wat jij nodig hebt om fysiek, mentaal
• Beweeg,
maak
klein wandelingetje.
lezen/horen om op de hoogte te zijn.
Enkele getuigenissen
Wanneer de fysieke afstand toeneemt,
is het
des een
te belangrijker
om emotioneel nabij teniet
zijn.álles
Dit istede
en sociaal gezond te blijven op korte én langere
• Leg jeniet
smartphone
verantwoordelijkheid van ons allemaal,
alleen van even
onzeweg.
leidinggevenden.
termijn.
Deze
persoonlijke
afweging
wordt
rijker
•
Concentreer
je
enkele
minuten
op
je
ademhaling
Bewaak je eigen grenzen goed:
Dirk Godrie, Beheerder Leven • Jean Laret, Schadebeheerder • Julien Hayen, Coördinator PR
Ontbreken er naar jouw gevoel
door er met anderen over te praten en ze in het
(probeer hiervoor eens een app zoals respirelax+, TIP van expert Elke Van Hoof (Huis voor
Enkele TIPS:
bredere perspectief van je collega’s en de organisatie
petit bambou (FR),… )DEEL je tips & tricks i.v.m.:
Veerkracht):
aspecten? Of heb je zelf nog nuttige tips
“Me,
myself
&
I”
•
Maak
het
persoonlijk
•
telewerken
in
combinatie
met
kinderen
/ onprettig gebeurt, ongeacht wat,
Wat
waren
je
verwachtingen?
Waarom keerde je terug naar bureau?
te zien.
• Luister naar je lievelingsmuziek.
Wanneer er iets
die jou en dus mogelijk ook anderen
Voldoende rust nemen doe je door Video
even niets
te skypegesprekken:
TIPS:
tijdens
zoals we in
andere teleworkers in huis KIES dan:
helpen?
Deel Hayen:
ze met ons
via werken in een rustige
Julien
Kunnen
Dirk Godrie: Ik ben terug gegaan naarkunnen
kantoor
doen, een dagje vakantie te nemen, door
voldoende
• Maak lazen,
een plan
wanneer
je
het
artikel op WeConnect
is hetvan
nietwanneer•tothoe
in beweging
blijven • Of je neemt het op én dan wel direct
wellatwork@pvgroup.be
of enkele
onze collega’s tegen te komen.
te bewegen én ook door aandacht te schenken
aan dit standaard
werkt& en
houdaan
je eraan:
aangewezen
continu
te
• hoe fit in je hoofd blijven • Of je laat het los
omgeving en
omdat er een aantal dossiers nog niet digitaal
enkele
ergonomische
basisprincipes.
De
collega’s
Ga
niet
vroeger
opstaan
om
vroeger
te
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zetten.
Dit
kan
echter
wél
bij
een
check-in
of
•
hoe
in
contact
blijven
met
collega’s
waren. Ik wou deze dus even inscannenWall
om of
zeConnection.
van Learning & Development geven concrete
beginnen
werken
of ga niet later
slapen
omhoe
nogjij en je gezin OPNEMEN
check-out van de meeting,
bij een
planningsDeel
foto’s
deze tijd beleven.
wil zeggen: op een uitnodigende
Voel je je gerustgesteld bij de genomen
te kunnen verwerken.
inspiratie met dit dynamische filmpje. of persoonlijk 1-op-1 gesprek.
iets meer
te kunnen werken. Zet je foto in onze Wall of Connection.
Elkaars
manier je grenzen stellen of je eigen behoeften
maatregelen?
- Gebruik
eventueel
een kookwekker
gelaatsuitdrukking
zien,
voegt
een
persoonlijke
Deel jeom
tipsje& tricks via WellatWork@pvgroup.be.
Je leest en hoort het in de media,
je ondervindt
mogelijk
heel wat
mensen
ervaren deze
periode als
communiceren.
Alle vervoersmaatschappijen
hebben intussen
ook
Jean
Laret: Ikhethad
geen zelf:
internet
thuis
en men
Je grenzen afbakenen nu de grens toets
tussen
eraan te
herinneren
dat het tijd is voor een
toeprivé
die netgenomen.
nu welkom
is. zie
Gebruik vooral
LOSLATEN wil zeggen: deleten! Dus vergeten en er
zwaarder dan de eerste lockdown
in voor
het voorjaar
2020. Mogelijk voelt
hetde
voor jou ook Dirk
zo? Godrie: De gels en andere voorzieningen
uitgebreide veiligheidsmaatregelen
Hier
kon
mij devan
back-up-oplossing
van
en werk vervaagt, is een absolute aanrader.
Eenverstand in het
pauze.
Gebruik
het
gepaste
je
gezond
belang
van
ons
allen.
niet
meer
op
terugkomen.
je een mooie illustratie van hoe de MIVB dit aanpakt.
Dat is heel normaal.We lopen intussen al meer dan 11 maand een marathon zonder erop voorbereid
te ik moest niet echt gerustgesteld
aantal collega’s signaleren dat ze onbedoeld
langere
zijn ok, maar
COMMUNICATIEKANAAL
• Houd
contact met
collega’s
gedeelde smartphone niet activeren
• Voorzie
een ritueel waardoor
je na het
zijn. Dus geraken we vermoeid, verlangen we naar rust en naar het ‘in levenden lijve’ kunnen bijpraten met
werkdagen maken en daardoor minder Spreek
en minder
• thuis:
e-mail: praktische info (bv. projectvooruitgang)
bijvoorbeeld concreet
af hoe jeoverschakelt
elkaar ‘s
werk effectief
op
worden aangezien er sowieso plaats genoeg isMisschien hoor je wel collega’s die opzien
tegen
mensen buiten onze bubbel … Julien
En tegelijk
weten we
dat dit
nietnodig
voor onmiddellijk
Hayen:
Ik had
hetnog
echt
om terug is, zonder exact te
aan rust
toe komen.
• telefoon
(+ video): meer persoonlijke info
morgens dag zegt en -afspraken
maakt voor
de dag.
Ruim ‘s avonds
je laptop
en dossiers
op zodat
om
afstand te bewaren. Ik ga er bovendienhet openbaar vervoer? Of ben je zelf angstig om
weten tot wanneer ons leven ‘ontehold’
staat.naar
Een bureau.
mens zouNa
er voor
af en
toe een dipje
vandekrijgen.
chatis via
skype:
typ je boodschap in de witte
Of plan een gezamenlijke
koffiepauze
online isin.dat het •nu tijd
keren
een minder
toch wel
speciale
het
visueel
duidelijk
om
te
trein, tram, metro of bus te nemen? Praat erover
balk onderaan het skype-vak. Zodra je op enter
Hieronder volgen enkele tips. periode voor mij (operatie eind februari gevolgd van uit dat er allemaal verantwoordelijke
ontspannen.
en deel concrete ervaringen. Probeer rationele van
drukt, kan je gesprekspartner het lezen (bv. om
personen bij ons werken die nu niet op kantoor
- Speel met de kinderen, maak een kort
irrationele gedachten te onderscheiden. Het kan ook
door een herstelperiode + coronacrisis +
te vragen
wandelingetje, ruim het huis even op,
lees of je even kan bellen of ...)
komen als ze daar niet horen te zijn.
helpen om te bedenken welke kleine stapjes je kan
verhuis) wou ik gewoon terug aan het werk
verder in je boek, luister naar muziek, neem een
zetten richting je doel. Neem al eens de trein of bus
klein aperitiefje, begin te koken …
“Me, myself & I”
op een rustig moment tijdens de daluren, gewapend

Well@Work in Corona-tijden

Wat heb je nog nodig ?

Had je bijzondereHet
gevoelens
bij EN/EN-verhaal:
deze
met je mondmasker en handgel.
blijft een
mildheid én actie.
Jean Laret: Ik zou graag wat meer collega’s
terugkeer?
Zelfzorg blijft een must. Heb je een
mindere dag,
terugzien. En – zodra we terug met meer zijn
wathet
binnen
jouw bereik
so be it… aanvaard het.
Dirk Godrie: Voor Bekijk
mij was
gewoon
een ligt, wat jij kan
ondernemen om het iets beter voor–jou
te maken
hoop
ik ook dat onze vrienden van de mess
Vertroetel jezelf even, doe wat voordag
jou goed
naarvoelt,
kantoor in plaats
van
het
ondertussen
en dit rekening houdend met het grotere
(je werk kunnen.
teruggeheel
aan het
ga vroeg slapen, vraag even respijt aan je omgeving
teamgenoten,
thuiswerk.
Het enigegezin,…).
wat ik wel had
(“vandaag is het even moeilijker”), vertrouwde
trek je op aan de
was…dat ik eens kon doorwerken zoals gepland
gedachte “morgen is een nieuwe dag”
Hoe ziet een Corona-werkomgeving
Wees mild voor jezelf!

het thuis met de combinatie van
Zijn er meer mindere dagen danaangezien
betere? Spreek
kinderopvang toch steeds een puzzel is om het
erover en zoek steun!
werk je
gedaan
Weegt de combinatie werk-gezin-zorg
zwaar?te krijgen zoals je vooropgesteld
Bewaak je grenzen en spreek erover.
had.
•

Neem op tijd een vrije dag.

•

Neem ‘s middags de tijd om rustig te lunchen. Als
er systematisch over de middag meetings worden
You’re
ingepland, kaart dit dan duidelijk
en op een not alone!
respectvolle manier aan (ook dat is nieuwe cultuur).

•

eruit?
Julien Hayen: Meer plaats, minder collega’s,
zéér propere handen ;-)

Stayhelp?
connected
You’re not alone! Need

ons vandaag om met
collega’s of je de meeting geen half uurtje later
Heb je het moeilijk? Nood aan Technologie
een luisterend ondersteunt
oor?
elkaar
in contact te blijven. Dankjewel aan onze
kan starten.
Bij volgende personen kan je altijd
terecht:
IT-collega’s! Tegelijk worstelen we ook met de vele
• Zit je in een skypemeeting en is het je niet
- Je leidinggevende
skypemeetings en missen we de babbels met de
duidelijk, loopt het moeizaam? (de ander ziet je
- Onze vertrouwenspersonen:
collega’s.
lichaamstaal
niet, dus kan het alleen aan je stem en
• Anouk Haudenhuyse (+32 32444231)
Contacteer hen via skype (telefoon
of chat)
woorden horen) Stel vragen, benoem wat je hoort.
TIPS:
• Laurence Jacquemin (+32
22509393)
of mail.
Blijf je ervaringen
en foto’s delen in onze Wall of
• Toe aan een pauze-moment? (al
dan nietziekenfondsen •organiseren
(onbeschikbaar tot eind maart)
! Sommige
ook
Connection.
) gebruik
in
vergezeld van een instantsoepje
• Johan Ronse (+32 22509546)
speciale
telefoonlijnen:
informeer
je bij je eigen
•
Ben
je
intussen
bedolven onder de vele tips?
dan het gepast statuut (vb
“away”, “right
• Nina Vander Aerschot (+32skype
32446390)
ziekenfonds.
TIP
Negeer ze en doe vooral wat voor jou goed voelt
back”);
zo is het zowel voor jezelf als de anderen
• en
Marleen
denhoe
Ameele
(+32
24068477)
Kom je met de trein
weet jeVan
graag
vol die
helder.
Winters (+32 32591973)
zal zitten? Gebruik• dePaul
MoveSafe-app.
Steek je energie in het geven van warmte
• Haal je energie uit samen lunchen met je
- Diane Delville (+32 22509566)
en vriendschap aan elkaar.
kinderen/thuiswerkende partner? Vraag je

You’re not alone! Need help?

Need help?

Een overzicht van kleine en grote tips ter ondersteuning
Bespreek samen met je verantwoordelijke en
vind je op de verzamelpagina Covid-19, evenals bij wie hulp
teamgenoten wat je prioritair moet afwerken en wat
zoeken. Aangeven dat je het (even) moeilijk hebt, is een
even kan wachten.
teken van sterkte, niet
van zwakte.
TIP: Start small!
Wil je bijvoorbeeld al lang werk maken van iets meer
beweging (omdat je hierdoor beter slaapt en frisser
aan je dag begint), maar blijft het tot nu toe bij een
voornemen? Begin met 15 minuutjes wandelen in de
voormiddag of tijdens je lunchpauze en voeg er na
een paar dagen enkele minuten aan toe.Voor je het
weet zit je aan je 10.000 stappen per dag.

Vandaag vraag jij begrip en een luisterend oor,
morgen kan jij er zijn voor anderen en zo houden
we elkaar recht in uitdagende tijden.

Geïnspireerd om jullie
ervaringen te delen?

Ga naar de Wall of Connection.

• Je leidinggevenden en ook onze vertrouwenspersonen staan klaar. Laat het weten als je extra
ondersteuning nodig hebt.
• Je kan ook altijd terecht bij:
- Tele-Onthaal: bel naar 106 of chat op www.tele-onthaal.be
- Kinderen en jongeren kunnen terecht bij Awel: bel naar 102 of chat op www.awel.be

P&V Groep
NIET-FINANCIEEL VERSLAG

2020
46

3.3.4.
Opleidingen
De P&V Groep hecht veel belang aan de ontplooiing van haar medewerkers. We
zetten daarom volop in op een intern en extern opleidingsaanbod gericht op de
uitdagingen van vandaag en morgen.

3.3.3.
Het kantoor van de toekomst
Onze manier van werken is in 2020 sterk veranderd. Een aantal trends, zoals telewerk, zullen een blijvende invloed hebben op de manier waarop we onze kantoorgebouwen inrichten en hoe we samenwerken.
Hoewel we er goed in slagen om via telewerk efficiënt te zijn en onze klanten een
kwaliteitsvolle service te bieden, blijven we wel de nood voelen aan de connectie en
verbinding die het samenzijn op kantoor ons biedt. In het nieuwe normaal zal de rol
van het kantoor veranderen. Het wordt meer een ontmoetingsplaats om samen te
werken en met elkaar in contact te komen.
Hoe deze nieuwe werkomgeving er moet gaan uitzien en welke aanpassingen precies
nodig zijn willen we samen met onze medewerkers bepalen. We organiseerden
daarvoor focusgroepen met de W@W-ambassadeurs van onze departementen om
hier uitvoerig op in te gaan. Wat moet de werkplek van de toekomst bieden? Welke
ruimtes zijn nodig voor welke activiteiten?
Tegelijk zien we dit als een kans om onze werkomgeving aan te passen aan de cultuurwaarden die we willen stimuleren, zoals transversale samenwerking tussen teams,
betrokkenheid en ontplooiing van medewerkers. Met de nieuwe werkplekken willen
we ontmoeten, leren en innoveren beter ondersteunen. In onze reflectie willen we
ook voldoende aandacht hebben voor het thuiswerkkantoor. We evolueren immers
naar een hybride werkomgeving voor hoe langer hoe meer medewerkers.

In lijn met onze doelstelling om onze inzetbaarheid te vergroten, bieden we onze
medewerkers een gemakkelijke en snelle toegang tot een complete catalogus van
geschikte opleidingen om zich te ontwikkelen, te ontplooien en de toekomstige
uitdagingen met een gerust hart aan te gaan. Met de lancering van MyCareer in 2020
bieden we een antwoord op die behoefte, vandaag en morgen, want het is een
platform dat we kunnen uitbreiden met een nieuw e-learningaanbod, naargelang de
professionele behoeften of vragen van onze business.
Dit platform geeft medewerkers en leidinggevenden een duidelijk en gestructureerd
overzicht van hun gevolgde of te volgen opleidingen. Bovendien wordt het beheer
van de inschrijvingen en aanvragen vereenvoudigd. Het is de bedoeling dat iedereen
baas wordt over zijn eigen ontwikkeling en loopbaanevolutie.
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3.3.5.
Gendergelijkheid en diversiteit
Als we kijken naar de cijfers van de vrouwelijke aanwezigheid in het voltallige personeelsbestand, vertoont de P&V Groep een perfecte gelijkheid. Ook ons directiecomité bestaat voor de helft uit vrouwen en de helft uit mannen.
Maar als we onze cijfers iets gedetailleerder bekijken, duiken de verschillen op. Er zijn
namelijk twee keer meer vrouwen dan mannen bij de bedienden en slechts 32% van
de kaderleden is een vrouw. Dat cijfer willen we graag zien stijgen.

MEDEWERKERS

49%

MANNEN

Daarom verbinden we er ons toe de instroom van vrouwelijke kaderleden te vergroten. Ons recruteringsteam heeft een opleiding gevolgd om de nodige aandacht te
besteden aan genderneutrale woordkeuze in hun vacatureteksten. Bovendien heeft
het team de ambitie om voor iedere kadervacature een vrouw op de shortlist te
weerhouden.
Aansluiting charter Women in Finance
In 2019 werd het charter Women in Finance opgesteld. Het pleit voor gendergelijkheid in de financiële sector en benadrukt het belang van diversiteit en inclusie in de
ondernemingen. Het stimuleert de ondertekenaars ook om deze twee aspecten te
integreren in hun strategische visie.
De P&V Groep heeft zich, net als 90% van de financiële sector waaronder Assuralia,
aangesloten bij dit charter.
En wat met de loonkloof?
De wet voorziet dat we aan de ondernemingsraad tweejaarlijks moeten rapporteren
over de loonkloof man-vrouw. Die rapportering gebeurt op het niveau van grote
groepen: bedienden, kaderleden, directie. De globale cijfers geven de indruk dat er
belangrijke verschillen zijn.
We hebben dan ook, naar aanleiding van de discussie met de ondernemingsraad, de
cijfers meer in detail geanalyseerd. Uit deze detailanalyse blijkt dat we voor hetzelfde
niveau/functie gelijk betalen.

51%

VROUWEN

CEO

32%

VROUWEN IN
KADERFUNCTIES

P&V Groep
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In de kijker:

2020

Cultuurenquête 2020
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3.3.6.
Cultuurtraject
We dromen van een warme samenleving voor iedereen. Daarom willen we zoveel
mogelijk mensen bescherming bieden door hen goed te verzekeren. Niet te veel en
niet te weinig.
We beseffen dat als we deze droom willen realiseren, we meer nodig hebben dan
een slimme strategie en moderne digitale tools. Dan hebben we ook een cultuur
nodig waarin medewerkers oprecht betrokken zijn bij deze droom en dus bij onze
klanten, bij de samenleving, bij onze groep en bij elkaar. Voor die betrokkenheid
willen we erkend worden, dat is ons handelsmerk.
Om te bekijken hoe het met onze cultuur gesteld was, deden we in 2018 een eerste
bevraging. Daaruit bleek dat we een aantal waarden sterk waarderen in onze groep,
maar dat er ook nog veel misloopt, wat leidt tot frustratie.
Met die resultaten zijn we samen aan de slag gegaan. Er werden verschillende
stappen ondernomen om te evolueren naar de klantgerichte, resultaatgerichte én
mensgerichte organisatie die we willen zijn. Maar we zijn er nog niet: een cultuur veranderen is een traject van meerdere jaren. Het is dus belangrijk om regelmatig een
nieuwe meting te houden en te kijken waar we zijn geëvolueerd en waar we verder
op moeten focussen.

In oktober namen onze medewerkers massaal deel aan een tweede editie van
onze cultuurenquête. Met 1.336 respondenten haalden we onze ambitieuze
doelstelling van 90% deelname. Dat geeft ons een betrouwbaar inzicht in waar
we staan met de cultuurverandering.

Het stemt ons tevreden dat we op twee jaar tijd het niveau
van frustratie in onze organisatie bijna hebben gehalveerd.
In vergelijking met cultuurtrajecten in andere bedrijven is dit
echt wel een mooie prestatie, verzekerde Barrett ons, de
partner die de enquête verwerkte. Maar er is uiteraard nog
werk om ons in de groene zone te krijgen en over een echt
sterke bedrijfscultuur te spreken.
Het is ook mooi om te zien dat onze gewenste
cultuurwaarden beginnen bovendrijven. Het toont aan dat
onze inspanningen op het vlak van open communicatie en
betrokkenheid ook echt gevoeld worden. Andere waarden
zoals efficiëntie en transversale samenwerking zijn minder
zichtbaar in de resultaten en daar moeten we zeker verder
op inzetten.
We mogen in ieder geval trots zijn op het parcours dat we
al hebben afgelegd. Tegelijk is het belangrijk om niet los te
laten want de uitdaging is en blijft groot. - Johan

Johan Dekens
lid van het directiecomité.

3.4.		

Bijdragen aan een gezonde planeet
Sinds een tiental jaar is de klimaatopwarming een van de
grootste problemen in de wereld. Daarom geven we sinds
enkele jaren milieu een vaste plaats in ons beleid.
De P&V Groep blijft inspanningen leveren om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Energie, afval, mobiliteit en de aankoop van duurzame goederen en diensten
vormen de belangrijkste ecologische thema’s waar we rond werken.
We behaalden ook onze doelstelling van maximaal 10.000 ton equivalent CO2 per
jaar, wat een vermindering van 20% betekent tegenover 2012.

3.4.1.
Onze werkgroep Corporate Social Responsibility
Een interne werkgroep coördineert de maatregelen om de CO2-uitstoot, het energieverbruik en de afvalproductie van onze gebouwen te beperken. Om de medewerkers te sensibiliseren over hun ecologische voetafdruk (zowel op het werk als thuis)
communiceren we hier regelmatig intern over.
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Farming for Climate
Ontmoeting met Laurent Bourgoignie. Als jurist in het Corporate Legal departement van de P&V Groep houdt
hij zich bezig met de relaties met de verzekeringstussenpersonen en de commerciële partnerships. Buiten zijn
werkuren is Laurent actief bij de vzw Farming4Climate.

Laurent, kun je ons uitleggen wat het project
Farming4Climate inhoudt?
Farming4Climate is een vzw die de landbouwers in onze
regio’s begeleidt bij hun agro-ecologische transitie.
Wij bieden bedrijven de mogelijkheid om de transitie
van één of meerdere landbouwers te financieren en
te ondersteunen. Transitieprojecten bieden bedrijven
een manier om hun broeikasgasemissies lokaal te
compenseren, positief en zichtbaar in te spelen op de
biodiversiteit en lokale ketens van voedingsmiddelen te
herstellen.
Hoe is dit project ontstaan?
De meeste van onze kinderen hebben deelgenomen aan
de klimaatbetogingen. Dat heeft bij mij gezorgd voor een
klik. Ik vroeg me af hoe ik kon handelen in plaats van te
betogen. Ik wilde een lokale en concrete impact hebben.
Aangezien we vooral afkomstig zijn uit de bedrijfswereld,
hebben we geprobeerd om de belangen en sterke punten
van iedereen te bundelen en van onze posities in de

Laurent Bourgoignie,
Jurist P&V Groep.

ondernemingen gebruik te maken om ze te mobiliseren.
Hoe verzoen je je persoonlijk engagement met je
beroepsleven?
Ik heb de indruk dat ik werk voor een bedrijf met een zekere ethiek.
De P&V Groep heeft aandacht voor veel belangrijke thema’s. Denk
maar aan de kwaliteit van de werkomgeving, het respect voor de
werknemers en de levenskwaliteit. Ik kan me vinden in de algemene
bedrijfsfilosofie. Daarnaast ben ik deel gaan uitmaken van de interne
groep die werkt aan duurzame ontwikkeling. Dat geeft mij een
toegangspoort om mijn ideeën te delen.
Welke persoonlijke waarden vind je terug bij de P&V
Groep?
Respect voor het individu, een grote welwillendheid en een duidelijk
sociaal engagement, met name via de Stichting P&V of de BOOSTactie, waarbij medewerkers een deel van hun arbeidstijd vrijmaken
om een vzw bij een project te helpen. De P&V Groep is een
verzekeringsgroep die maatschappelijk verantwoord handelt. Daarom
is het ook een coöperatieve onderneming.
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3.4.2.
Verantwoorde leveranciers

3.4.4.
Duurzaam woon-werkverkeer

De P&V Groep wil duurzamer consumeren. Met name voor de aankoop en het beheer van de gebouwen, het energieverbruik, het kantoormateriaal (IT-infrastructuur,
papier ...), maar ook voeding en dranken voor het bedrijfsrestaurant, de automaten
en de onderhoudsproducten.

Voorkeur voor zachte mobiliteit

Ook een doeltreffender en verantwoorder afvalbeheer en water- en energieverbruik
maken het mogelijk om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.
De P&V Groep heeft ook de overgangsprocedure naar de ‘new way of working’
voortgezet. Zo daalt het papierverbruik omdat werknemers documenten vooral
digitaal bewaren.

Zo stimuleren we, door volledige terugbetaling, het gebruik van het openbaar
vervoer voor verplaatsingen tussen thuis en de werkplek. We moedigen medewerkers ook aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van de trein, metro, tram, bus en
deelfietsen voor alle professionele verplaatsingen. Ook wie met zijn eigen fiets naar
het werk komt, krijgt een vergoeding.

3.4.3.
Beheer van onze infrastructuur

Verder ondersteunen we het carpoolen onder medewerkers. Zo krijgen carpoolers
naast de fiscale voordelen voorrang om te parkeren in de garages van onze gebouwen.

Sinds 2005 laat de dienst Gebouwen energieaudits uitvoeren, niet alleen voor de eigen kantoorgebouwen, maar ook voor investeringsgebouwen die niet door de groep
zelf worden geëxploiteerd. De audits onderzoeken de sterktes en zwaktes van de
gebouwen en de technische installaties. Daarna worden verbeteringen uitgevoerd om
energie te besparen en duurzame energie te stimuleren.

Wagenparkbeheer
De P&V Groep blijft via haar Green Car Policy inzetten op een duurzamer vervoer.
Zo kunnen onze medewerkers een flexibel mobiliteitsmiddel kiezen dat aangepast is
aan hun behoeften.
Hierin werd opgenomen dat gebruikers van een bedrijfswagen zelf een deel van de
brandstofkosten betalen en dat ze hun bedrijfswagen ook kunnen combineren met
een abonnement op het openbaar vervoer. Hybride en elektrische wagens maken
intussen ook deel uit van de vloot. En dankzij het cafetariaplan krijgen medewerkers
de mogelijkheid om een fiets te leasen.

BRUXELLES
ENVIRONNEMENT

Label Ecodynamische Onderneming
Sinds 2010 beschikt de P&V Groep over het label Ecodynamische Onderneming (2
sterren). Dit label is een initiatief van het Brussels Instituut voor Milieubeheer. Het
wordt uitgereikt aan bedrijven en organisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
die belangrijke inspanningen leveren om leefmilieu te integreren in het beheer van
hun onderneming.

ENTREPRISE
YNAMIQUE
E C O DDYNAMISCHE

ONDERNEMING
LEEFMILIEU
BRUSSEL

De P&V Groep heeft een uitgesproken mobiliteitsbeleid waarbij we met een aantal
maatregelen het aantal duurzame verplaatsingen stelselmatig proberen te verhogen.

label 2016 - 2019
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