PERSBERICHT
Nieuwe directie Interne Dynamiek

Johan Dekens benoemd in het Directiecomité
Brussel, 15 juni 2017 – De P&V Groep kondigt de creatie van een nieuwe directie aan: Interne
Dynamiek, met Johan Dekens aan het hoofd.
In een verzekeringswereld die snel evolueert, met nieuwe klantenverwachtingen die in grote mate
worden beïnvloed door de digitalisering, wil de P&V Groep de interne dynamiek versnellen die
medewerkers engageert en motiveert in het aanpakken van de uitdagingen van morgen. Daarbij
vormen het HR-beleid, de interne communicatie en change management een cruciale rol. Deze drie
hefbomen worden dan ook geïntegreerd in de nieuwe directie Interne Dynamiek.
Om het belang ervan te onderstrepen zal deze Interne Dynamiek aangestuurd worden vanuit het
Directiecomité. Johan Dekens neemt deze verantwoordelijkheid binnen het Directiecomité op
vanaf 1 juli 2017.
Hilde Vernaillen: “Ik ben blij dat Johan deze nieuwe functie aanvaard heeft. We zijn ervan overtuigd
dat hij over de nodige bagage beschikt om deze uitdaging aan te gaan. Hij is sinds 2011 directeur IT
binnen de P&V Groep en in die hoedanigheid is hij van in het begin betrokken geweest bij de grote
transformatieprojecten. Hij beseft dus als geen ander de rol die medewerkers uit de diverse
departementen hierin spelen.”
Johan Dekens (50 jaar) is Industrieel Ingenieur. Hij begon zijn loopbaan bij DVV Verzekeringen in
1990 waar hij diverse IT functies bekleedde. In 2001 werd hij General Manager van Rainbow ICT
Services, een samenwerkingsverband voor IT-infrastructuur van 3 verzekeringsondernemingen
waaronder P&V. In 2011 werd Johan Dekens Directeur IT van de P&V Groep.
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De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België. De P&V Groep biedt
verzekeringsoplossingen aan particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen via verschillende merken
en distributiekanalen.
 P&V verstrekt haar producten en diensten via een netwerk van exclusieve agenten.
 VIVIUM biedt haar verzekeringsoplossingen aan via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
 PNP (Piette & Partners) werkt eveneens via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
 De dienst Institutionele Klanten werkt rechtstreeks met klanten uit de publieke
en non-profitsector en biedt oplossingen aan onder de merken P&V en VIVIUM.
 Het aanbod van Actel wordt gecommercialiseerd via partnerships met autoconstructeurs.
 Arces biedt rechtsbijstandverzekeringen aan en werkt via alle distributiekanalen
van de P&V Groep.
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